KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA
„VIVA NATURA–2020“
Gamtos mokslų konkursas
Siekiant skatinti gimnazistų kūrybiškumą, mokslinio mąstymo įgūdžius, domėjimąsi gamtos
mokslais, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija organizuoja kasmetinį mokinių gamtos mokslų
konkursą „Viva natura–2020“. Kuris vyks Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje (S. Daukanto g.
31) 2020 m. kovo 18 d. 14 valandą Konferencijų salėje.

Pridedama:
1. Konkurso nuostatai.
2. Vertinimas.
3. Dalyvio paraiškos forma.

Klaipėdos miesto gimnazistų gamtos mokslų konkurso
„Viva natura-2020“
NUOSTATAI
I.

Konkurso tikslai:
1. Skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, pasaulio pažinimu.
2. Skatinti mokinių kūrybiškumą, ugdyti mokslinio mąstymo įgūdžius.
3. Įtraukti į konkursą miesto gimnazijas.

II.

Konkurso dalyviai:
1. Gimnazijos komandą sudaro keturi mokiniai: pirmokas, antrokas, trečiokas ir ketvirtokas
(galima keisti jaunesnės klasės mokiniu).
2.

Konkurso dalyviai paraiškas turi atsiųsti Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijai iki 2020
m. kovo 13 d. (giness123@gmail.com).

III.

Konferencijos laikas ir vieta:
1. Konkursas vyks 2020 metų kovo 18 d. 14 val. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje
Konferencijų salėje.

Reikalavimai:
1. Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas atsiskleisti mokiniams, išrinkti kūrybiškiausią,
greičiausiai ir geriausiai mąstančios gimnazijos komandą.
2. Kova vyks naudojant elektroninio balsavimo sistemą, mokiniai rungsis komandomis.
3. Užduotis rengia VDG gamtos mokslų mokytojai. Konkurso užduotis sudaro po 10
klausimų iš fizikos, chemijos ir biologijos.
4. Užduotys pažintinės, kūrybiškos, mokslinės.
5. Visi mokytojai asmeniškai atsakingi už užduočių teisingumą ir slaptumą.
6. Užduotys sudaromos testo forma – klausimas ir keturi atsakymai.

IV.

Konkurso programa:
1. Klausimų pateikimas.
2. Balsavimas.
3. Atsakymų pateikimas.

Darbų vertinimas:
1. Atsakymus vertina balsavimo sistema.
2. Suskaičiuojama bendra komandos surinktų taškų suma.

3. Laimi daugiausiai taškų surinkusi komanda (esant vienodam taškų skaičiui – nugalėtojo
išaiškinimui skiriamos papildomos užduotys).

V.

Konkurso organizatoriai:

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojai
Atsakingi : R. Stonkuvienė, I. Pečiulienė, S. Ruiba
Užduotis ruošia: R. Stonkuvienė, L. Varnelienė, G. Guntarskytė-Česnauskienė, T. Petrauskaitė

VI.

Konkurso partneriai:

Dalyvaujančių gimnazijų gamtos mokslų mokytojai.

VII.

Konkurso dalyvių apdovanojimai:

1. Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais.
2.

I vietos nugalėtojai apdovanojami diplomais bei prizais.

