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VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ PROJEKTO – VIKTORINOS
,,SAMOGITIA-800“ NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Vilniaus miesto mokyklų mokinių projekto - viktorinos ,,SAMOGITIA-800“ (toliau Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, organizavimo, baigiamojo renginio vykdymo ir
nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2.
Projektas organizuojamas 2019 metų vasario - balandžio mėnesiais ir skiriamas
Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms ir 2019-iesiems Lietuvos
Respublikos Seimo paskelbtiems Žemaitijos metams paminėti.
3.
Projektą organizuoja Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla.
4.
Projektu siekiama skatinti mokinius būti pilietiškais ir domėtis šalies istorija, geografija,
literatūra, kultūra.
II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Projekto tikslas – paminėti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Žemaitijos metus,
siekiant gilesnio savo šalies istorijos, geografijos, literatūros bei kultūros pažinimo.
6.
Projekto uždaviniai:
6.1. Ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas.
6.2. Skatinti mokinių užimtumą ir motyvuoti domėtis Žemaitijos regionu.
6.3. Skatinti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto mokyklų ir pasidalijimą gerąja patirtimi.
6.4. Skatinti mokinių kūrybiškumą.
6.5. Įtraukti į Projektą kuo daugiau dalyvaujančių mokyklų mokinių.
III. PROJEKTO DALYVIAI
7.
8.

Projekte dalyvauja Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokiniai.
Baigiamajame renginyje - viktorinoje dalyvauja mokyklų komandos (po 5 mokinius).
IV.

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

9.
Projektas organizuojamas dviem etapais:
9.1. Pirmąjį etapą dalyvaujančios mokyklos organizuoja savarankiškai 2019 m. vasario mėn.,
vykdydamos įvairią pasirinktą veiklą (mokinių darbų parodos, integruotos pamokos, viktorinos,
pasiruošimas mokinių prisistatymui, kulinarinio paveldo degustacijos, ekskursijos ir kitos pasirinktos
veiklos).
9.2. Baigiamasis renginys organizuojamas 2019 m. balandžio 4 d. 13.00 val. Vilniaus
karaliaus Mindaugo mokyklos aktų salėje (Mindaugo g. 9, Vilnius).
9.2.1. Baigiamajame renginyje dalyvauja mokyklų komanda, sudaryta iš 5-ių mokinių.
9.2.2. Komandos nariai paruošia 3-5 min. prisistatymą (komandos prisistatymas, refleksija
apie mokyklose organizuotas veiklas).
9.2.3. Baigiamojo renginio metu organizuojama viktorina apie Žemaitijos istoriją, geografiją,
literatūrą, kultūrą.
9.2.4. Viktorinos vertinimo komisija išrenka I-III vietų komandas-nugalėtojas.
9.2.5. Komandos - nugalėtojos apdovanojamos atminimo dovanėlėmis ir Padėkos raštais,
visos kitos komandos ir jas ruošę mokytojai apdovanojami mokyklos Padėkos raštais.
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Lina.Konstantinaviciene@karaliusmindaugas.lt iki 2019 m. vasario 15 d., užpildydamos 1 priedą.

