VILNIAUS RAJONO GAMTAMOKSLINIO KONKURSO 2019 m.
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gamtamokslinio teorinio - praktinio konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslą, uždavinius, rengėjus, organizavimo, vykdymo, dalyvių vertinimo ir
apdovanojimo tvarką.
II.
2.
3.
4.
5.

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tarpdalykinė gamtos mokslų (biologijos ir chemijos) integracija;
Ugdyti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, loginį mąstymą, ekologinį sąmoningumą;
Suteikti galimybę lavinti eksperimentinio darbo įgūdžius;
Dalintis gamtos mokslų mokymosi patirtimi su kitomis mokyklomis, užtikrinti gerosios
patirties sklaidą.
III.

ORGANIZATORIAI

6. Konkursą organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų chemijos ir biologijos mokytojų
metodiniai būreliai.
7. (
IV. DALYVIAI
7. Konkursas skirtas Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų 9 ir 10 (I ir II gimnazijų) klasių
mokiniams. Konkurse gali dalyvauti po du mokinius iš kiekvienos mokyklos. Vienas 9 ir
vienas 10 (I ir II gimnazijų) klasių mokiniai.
7.1. Konkurse dalyvauja mokyklos, laiku pateikusios registracijos anketą.
V.

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

8. Konkursas vyks 2019 m. balandžio 9 d. Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio
gimnazijoje, dalyvių registracija nuo 9.00 val., pradžia 9.45 val.
9. Dalyvių registracija iki 2019 m. kovo 29 d., adresu reginakomar64@gmail.com
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VI.
10.

KONKURSO EIGA
Konkursas organizuojamas dviem etapais.

10.1. Pirmas etapas: komandinis teorinių užduočių sprendimas (60 min.);
10.2. Antras etapas: praktinės integruotos biologijos ir chemijos užduoties atlikimas ir
aprašymas dirbant porose (90 min.).
11. Atliekant konkurso praktinę užduotį privaloma laikytis saugaus elgesio taisyklių,
sprendžiant teorines užduotis galima naudotis tik organizatorių pateikta papildoma
informacija.
VII. VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
12. Konkurso užduotis ir vertinimo kriterijus rengia komisija, sudaryta iš Vilniaus rajono
savivaldybės mokyklų biologijos ir chemijos mokytojų;
13. Konkurso nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami tą pačią dieną, vertinimo komisijai
baigus darbą;
14. I – III vietų laimėtojams įteikiami asmeniniai suvenyrai ir diplomai.
15. Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais.
16. Pagerbiami mokinius konkursui paruošę mokytojai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Informacija
apie
Konkursą
skelbiama
interneto
chemijosmokytojui.jimdo.com ir https://biologai.jimdo.com

tinklalapiuose

18. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę renginio nuotraukas, vaizdo medžiagą publikuoti ir
naudoti žiniasklaidoje.
_____________________________________________

