PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2018 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-340

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 7 KLASIŲ MOKINIŲ
VIKTORINOS „GAMTA ŽMOGUI – GAMTA ATEIČIAI“,
SKIRTOS 136-OSIOMS PROF. TADO IVANAUSKO GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI,
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai nustato Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių viktorinos „Gamta –
žmogui, gamta – ateičiai“, skirtos prof. Tado Ivanausko gimimo metinėms paminėti,
organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Viktoriną organizuoja Kauno Tado Ivanausko progimnazija, Kauno miesto biologijos mokytojų
metodinis būrelis, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
II SKYRIUS
VIKTORINOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Viktorinos organizavimo tikslas – puoselėti gamtinės aplinkos pažinimo ir saugojimo idėjas bei
atsakingą ekologinį požiūrį į aplinką.
4. Uždaviniai:
4.1. supažindinti mokinius su žymiausio XX amžiaus Lietuvos gamtininko profesoriaus Tado
Ivanausko iniciatyva įkurtais gamtosauginiais objektais, aplinkosauginėmis idėjomis bei
kūryba;
4.2. ugdyti mokinių sąmoningumą, atsakingą požiūrį į save ir aplinkinius, puoselėti ekologinį
požiūrį į aplinką;
4.3. skatinti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti komandoje.
III SKYRIUS
VIKTORINOS DALYVIAI
5. Viktorinoje gali dalyvauti visų Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių
komandos.
6. Iš vienos įstaigos gali dalyvauti 1 komanda.
7. Komandą sudaro penki tos pačios ugdymo įstaigos 7 klasių mokiniai.
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8. Viktorinos dalyviu tampama atsiunčiant užpildytą dalyvio paraišką (žr. 1 priedą) el. paštu
dovile.dunauskaite@gmail.com iki 2018 m. gruodžio 7 d. bei gaunant atgalinį laišką el. paštu,
patvirtinantį Jūsų dalyvavimą.
IV SKYRIUS
VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS
9. Viktorina vyks 2018 m. gruodžio 13 d. Kauno Tado Ivanausko progimnazijos (Vėtrungės g. 1)
aktų salėje.
10. Viktorinos pradžia – 14 val.
11. Viktorina organizuojama dviem etapais:
11.1. I etapas – testas, kurį sudaro 15 – 20 klausimų. Testas atliekamas pasitelkiant IT (pultelius).
Klausimai susiję su gyvūnais, vaistiniais augalais, prof. Tado Ivanausko veikla.
11.2. II etapas – praktinės užduotys. Numatomos 3 užduotys, kuriose mokiniai pritaikys turimas
žinias apie gyvąją gamtą, tobulins problemų sprendimo gebėjimus.
V SKYRIUS
VERTINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA
12. Komandų pasirodymus vertins Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus įsakymu
patvirtinta komisija, atsižvelgdama į testo ir praktinių užduočių atlikimo rezultatus. Už
kiekvieną teisingai atsakytą testo klausimą skiriamas 1 taškas. Paktinių užduočių vertinimo
kriterijai bus pristatyti pateikiant užduotis.
13. Viktorinos nugalėtojai – didžiausią taškų skaičių surinkusios komandos (I, II, III vietos).
14. Vietos dubliuojamos tuo atveju, jeigu surinktas vienodas taškų skaičius.
15. Renginio dalyviui (komandai) surinkus mažiau kaip 50 proc. galimų taškų, prizinė vieta
neskiriama.
16. Viktorinos rezultatai tvirtinami Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus įsakymu.
17. Komandos, užėmusios I–ąją, II–ąją, III–ąją vietas, apdovanojamos Kauno Tado Ivanausko
progimnazijos direktoriaus diplomais.
18. Visiems viktorinos dalyviams įteikiami Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktoriaus
padėkos raštai.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Viktorinos dalyvių skaičius ribotas.
20. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Kauno Tado Ivanausko progimnaziją Vėtrungės g. 1,
Kaune, tel. (8-37) 360245.

