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KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „KAUNAS – MANO MIESTAS“
N U O S TATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kūrybinių darbų konkurso „Kaunas – mano miestas“ (toliau – Renginio) nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslą, uždavinius, rengėjus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas – mokslinis praktinis: įvairių mokomųjų dalykų integracinis praktinis taikymas tiriamajame
pažintiniame darbe.
3. Konkurso uždaviniai:
3.1. Skatinti pažinti savo miestą įvairiais aspektais ir sudaryti sąlygas atsiskleisti vaikų kūrybiškumui
(atlikti tiriamąjį ar kūrybinį darbą, atspindintį pasirinktų Kauno objektų istorinį ar geografinį, kultūrinį
ar meninį, architektūrinį ar bet kurį pasirinktą gamtamokslinį aspektą. Gali būti pagaminti maketai,
sukurti iki 5 min. trukmės video filmai, žaidimai, dailės darbų ar nuotraukų albumai ir kita).
3.2. Skatinti mokinius bendradarbiauti, dirbti komandoje, ugdyti gebėjimą stebėti, planuoti, ieškoti
informacijos, apdoroti ir pateikti rezultatus. Ugdyti mokslinio darbo įgūdžius, savarankiškumą,
pastabumą, tvarkingumą ir darbštumą.
3.3. Skleisti inovatyvaus ugdymo(-si) idėjas, diegti komandinio darbo įgūdžius, atpažinti aplinkos ir
supančio pasaulio integracinius ryšius, įgyvendinant ES švietimo ir mokymo prioritetus.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

4. Konkursą organizuoja Erudito licėjus, bendradarbiaudamas su Kauno miesto savivaldybės
administracijos Švietimo skyriumi ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centru.
5. Renginio (konkurso) socialiniai partneriai:
Kauno miesto savivaldybė, VDU, Kauno muziejus.
6. Konkurso koordinatoriai:
Kristina Celiešiūtė – Erudito licėjaus direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui,ekonomikos ir
verslumo mokytoja, el. paštas: kristina.celiesiute@erudito.lt, telefonu +37068557627,
Jolanta

Zalubienė

–

Erudito

licėjaus

matematikos

mokytoja

metodininkė,

el.paštas:

jolanta.zalubiene@gmail.com telefonu +370 67504399.

IV. KONKURSO DALYVIAI
7. Konkurse gali dalyvauti Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–9 klasių mokiniai, ne mažiau
kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 vieno darbo autoriai.
8. Dalyvius kviečiame registruotis iki 2019 m. vasario 8 d. užpildant elektroninę formą adresu:
https://goo.gl/mST8ej

V. REIKALAVIMAI KONKURSUI PRISTATOMIEMS KŪRYBINIAMS DARBAMS
9. Konkursui pateikiami projektiniai, tiriamieji moksliniai, tiriamieji praktiniai darbai, modeliai,
maketai, ir kita. Darbo aprašas spausdinamas ant A4 formato lapų 12 šriftu. Apraše turi būti nurodyta:
9.1 Darbo pavadinimas;
9.2 Mokykla;
9.3 Komandos pavadinimas, narių sąrašas;
9.4 Klasė;
9.5 Darbo vadovo vardas, pavardė;
9.6 Trumpas darbo aprašymas,
9.7 Mokomieji dalykai, kurių žinios panaudotos darbe.
10. Darbai ir jų aprašai pateikiami iki vasario 15 d. adresu Gruodžio g. 9, Kaunas, Erudito
licėjus.

Visi, iki nurodytos datos pateikę reikalavimus atitinkančius darbus ir darbų aprašus, gaus Kauno
pedagogų kvalifikacijos centro pažymas apie dalyvavimą konkurse. I etapo vertinimo komisija atrinks
10 geriausių darbų ir jų komandos bus pakviestos pristatyti darbus finaliniame renginyje.

VI. DARBO VERTINIMAS
11. Darbai vertinami pagal kriterijus:
11.1 Aprašas (0 – 3 balai);
11.2 Darbo estetika (0 – 3 balai);
11.3 Kūrybiškumas (0 – 3 balai);
11.4 Darbo atitikimas konkurso temai (0 – 3 balai);
11.5 Daugiau nei vieno mokomųjų dalykų žinių panaudojimas (1 – 3 balai)
11.6 Pristatymas (0 – 3 balai) – šio punkto vertinimas vyks tik darbų, patekusių į finalinį renginį
po I etapo, atrankos.
12. Darbus vertina:
12.1 Atrankiniame I – ajame etape darbus vertins Erudito licėjaus sudaryta komisija.

12.2 Finaliniame etape darbus vertins mokytojų, atlydėjusių dalyvius į finalinį renginį,
komisija, svečiai ir rėmėjai.
VII. KONKURSO LAIKAS IR VIETA
13. Konkurso finalinis renginys vyks 2019 m. kovo 8 d. ( penktadienį ), Erudito licėjuje (Gruodžio g.
9, Kaunas). Renginio pradžia – 13.00 val.
VIII. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
14. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami organizatorių ir rėmėjų prizais.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Kitais klausimais galima kreiptis jolanta.zalubiene@gmail.com arba kristina.celiesiute@erudito.lt
telefonu +370 67504399, +370 68557627.
16. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus.

