PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2018 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-339

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
7 ir 8 KLASIŲ MOKINIŲ KOMANDŲ
GEOGRAFIJOS KONKURSO „APLINK PASAULĮ“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Nuostatai reglamentuoja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 ir 8 klasių mokinių
komandų geografijos konkurso „Aplink Pasaulį“ (toliau – Konkurso) tikslą ir uždavinius,
rengėjus, organizavimo, dalyvavimo, vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto geografijos
mokytojų metodinis būrelis.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – plėtoti geografinę pasaulėvoką tarp Kauno miesto moksleivių.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. formuoti geografinio pažinimo, loginio mąstymo ir praktinius įgūdžius, gebėjimą
orientuotis geografinėje erdvėje;
4.2. mokyti pasinaudoti kartografine informacija (ugdyti geografinius gebėjimus);
4.3. sudaryti galimybę moksleiviams įvertinti savo geografinių žinių lygmenį teorinėje ir
praktikoje bei pasivaržyti bendraamžių tarpe.
III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų septintokų ir aštuntokų
komandos (kiekvienoje klasių grupėje varžysis po du mokinius).
IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konkursas vyks 2018 m. gruodžio 13 d. Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje (Baltų pr. 103,
Kaunas). Konkurso pradžia – 14 val.
7. Konkurse gali būti pateikti klausimai ir užduotys iš 6-7 klasės programos septintų klasių
grupėje ir iš 6-8 klasės programos aštuntų klasių grupėje, o taip pat užduotys geografinės
pasaulėvokos gebėjimams įvertinti;

8. Konkurso dalyviai atlieka užduotis raštu ir prie kompiuterio. Jas sudaro trys dalys: teorinė
užduotis, kompiuterinė užduotis, žemėlapio užduotis.
V SKYRIUS
REZULTATŲ VERTINIMO IR KOMANDŲ APDOVANOJIMO TVARKA
9. Konkurso darbus (užduotis) vertins Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
įsakymu patvirtinta Vertinimo komisija.
10. Už kiekvienos užduoties atlikimą vertintojai skiria iki 20 taškų. Maksimalus galimų taškų
skaičius – 60.
11. Komandoms skiriamos I-oji, II-oji, III-oji, IV-oji vietos pagal surinktą taškų skaičių.
12. Vietos dubliuojamos tuo atveju, jeigu surinktas vienodas taškų skaičius.
13. Renginio dalyviui (komandai) surinkus mažiau kaip 50 proc. galimų taškų, prizinė vieta
neskiriama.
14. Konkurso rezultatai tvirtinami Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus įsakymu,
remiantis Konkurso vertinimo komisijos pateikta Vertinimo rezultatų suvestine.
15. Komandos, užėmusios I-ąją, II-ąją, III-ąją vietas, apdovanojamos Kauno miesto
savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo diplomais, IV- ąsias vietas – padėkos raštais 20182019 mokslo metų pabaigoje Kauno miesto mokinių geografijos olimpiadų ir konkursų
nugalėtojų apdovanojimų šventės metu.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Dalyvių paraiškos registruojamos iki 2018 m. gruodžio 10 d., paspaudus nuorodą
https://goo.gl/forms/Xhe8J3fgrzdgKS3r1 .
17. Papildomą informaciją teikia Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkas dr. Simonas Šabanovas, el. p. sabanovas@gmail.com , tel. 8 616 40675, ir
metodinio būrelio narė Neringa Baležentienė, el. p. nerbal72@gmail.com, tel. 8 650 51712.
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