PATVIRTINTA
Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus
2022 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-367

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 9 (I GIMNAZIJOS) KLASIŲ
MOKINIŲ GEOGRAFIJOS KONKURSO „APLINK LIETUVĄ“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 (I gimnazijos) klasių mokinių geografijos
konkurso „Aplink Lietuvą“ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą ir
uždavinius, rengėjus, dalyvius, organizavimo ir rezultatų vertinimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno miesto geografijos
mokytojų metodinis būrelis ir Kauno „Saulės“ gimnazija.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – propaguoti geografiją tarp Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių ir didinti geografinį išprusimą.
4. Uždaviniai:
4.1. Atskleisti integruoto ugdymo svarbą ir reikšmę geografijos mokyme(si);
4.2. Formuoti geografinio pažinimo, loginio mąstymo ir praktinius įgūdžius, gebėjimą
orientuotis geografinėje erdvėje, miesto plane bei žemėlapiuose;
4.3. Sudaryti galimybę moksleiviams įvertinti savo geografinių žinių lygmenį bei
pasivaržyti bendraamžių tarpe.
III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti visų Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių 9
(I gimnazijos) klasių mokinių ugdymą, komandos:
5.1. Registruojami tik tie mokiniai, kurių tėvai sutinka, jog mokinio asmens duomenys
(vardas, pavardė, mokykla, konkurse surinktų taškų skaičius) bus panaudoti mokykloms skelbiant
konkurso rezultatus.
5.1.1. Už sutikimą dėl asmens duomenų atsakingas į Konkursą registruojantis
mokytojas (organizatoriams sutikimai nesiunčiami).
5.2. Komandą sudaro trys 9 (I gimnazijos) klasių mokiniai.
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IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO IR REZULTATŲ VERTINIMO TVARKA
6. Konkursui gali būti pateikti klausimai ir užduotys iš 6-9 klasių programos.
7. Užduotys yra dviejų dalių: kompiuterinis testas ir lauko praktinės užduotys. Jos bus
trijų tipų:
7.1. reikalaujančios įrašyti atsakymą į pateiktą atsakymų lapą,
7.2. reikalaujančios atlikti papildomus darbus,
7.3. reikalaujančios nufotografuoti reikiamą objektą arba patiems prie jo
nusifotografuoti.
8. Konkurso darbus (rezultatus) vertins Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus
įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
9. Iš testo ir užduočių, atliekamų lauke, galima gauti po 20 taškų. Maksimalus galimų
taškų skaičius – 40.
10. Komandoms skiriamos I, II, III, IV vietos pagal surinktą taškų skaičių.
11. Vietos dubliuojamos tuo atveju, jeigu surinktas vienodas taškų skaičius.
12. Renginio dalyviui (komandai) surinkus mažiau kaip 50 proc. galimų taškų, prizinė
vieta neskiriama.
13. Konkurso rezultatai tvirtinami Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus
įsakymu.
14. Komandos, užėmusios I, II, III vietas, apdovanojamos Kauno švietimo inovacijų
centro diplomais, IV – padėkos raštu.
IV SKYRIUS
KONKURSO VIETA IR LAIKAS
15. Konkursas vyks 2022 m. lapkričio 15 d. Kauno „Saulės“ gimnazijoje (Savanorių
pr. 46, Kaunas) ir ją supančioje erdvėje.
16. Konkurso pradžia – 14.00 val.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Dalyvių paraiškos registruojamos iki 2022 m. lapkričio 10 d., paspaudus nuorodą
https://forms.gle/pWAf5G7k2kWbk5eu9 (jeigu nuoroda neatsidaro, prašom ją nukopijuoti ir įkelti
į naršyklę).
18. Papildomą informaciją teikia Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkas dr. Simonas Šabanovas, el. p. sabanovas@gmail.com, tel. +370 616 40675.

