PATVIRTINTA
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo- Vaižganto
gimnazijos direktoriaus
2019 m. balandžio 24. d. įsakymu Nr. V-60
ANYKŠČIŲ RAJONO SVĖDASŲ JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS
VIKTORINOS „KLAUSAU, TARIU IR KURIU“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos kalbos viktorinos ,,Klausau, tariu
ir kuriu“ (toliau–Viktorinos) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, organizavimą,
vertinimą ir dalyvių apdovanojimą.
2. Kalbos viktoriną organizuoja Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija,
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba ir Anykščių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis
būrelis.
3. Viktorinos nuostatai skelbiami Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos internetinėse svetainėse

svedasu.mokykla@gmail.com

www.centras.anyksciai.lm.lt

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – skatinti vaikų taisyklingą kalbos vartojimą ir atskleisti kūrybinius gebėjimus atliekant
parengtas užduotis.
5. Uždaviniai:
5.1. Ugdyti vaikų kalbinius ir meninius gebėjimus.
5.2. Įtvirtinti taisyklingos kalbos vartojimą netradicinėje aplinkoje.
5.3. Sudaryti sąlygas dirbant komandoje atskleisti kalbinius gebėjimus ir kūrybines galias.
5.4. Ugdyti vaikų emocinį intelektą.
5.5. Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti.
III SKYRIUS
VIKTORINOS DALYVIAI
6. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės
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skirtingus kalbinius gebėjimus turintys vaikai, jų tėvai. Iš viso keturios komandos po 3-4 dalyvius.
7. Į renginį kviečiami atvykti Anykščių švietimo ugdymo įstaigų logopedai, specialieji pedagogai,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai, Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro
specialistai. Bus išduodamos Anykščių švietimo pagalbos tarnybos pažymos dėl dalyvavimo renginyje.
IV SKYRIUS
LAIKAS, VIETA, TRUKMĖ
8. Viktorina vyks 2019 m. gegužės 16 d. 9.00 val. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijoje (J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai), logopedės kabinete Nr. 204.
9. Renginio trukmė – 1 val. 50 min.
10. Renginio programa:
10.1. I dalis: 9.00-9.45 val. – komandų namų darbai (sukurtas komandos pavadinimas, emblema,
kiekvieno komandos dalyvio prisistatymas iki 1min.) ir kalbinių užduočių atlikimas.
10.2. Pertrauka 9.45-10.05 val.
10.3. II dalis: 10.05-10.50 val. vaikų pramoginė programa.
10.4. Viktorinos apibendrinimas.
10.5. Dalyvių apdovanojimas.
IV SKYRIUS
DALYVIŲ REGISTRACIJA
11. Dalyvių registracija iki gegužės 15 d. adresu intenete: https://www.semiplius.lt
12. Informacija apie viktoriną teikiama el. p. raimondak2@gmail.com, tel. (8 682) 682 97
Raimonda Kirvėlienė.
V SKYRIUS
DALYVIŲ VERTINIMAS
13. Komandų dalyvių užduočių atlikimą vertins vertinimo komisija.
14. Komandų dalyvių užduotys vertinamos sutartiniais simboliais / paveikslėliais, paverčiant juos
taškais.

VI SKYRIUS
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VERTINIMO KOMISIJA
15. Viktorinos vertinimo komisija sudaroma iš Viktoriną organizuojančių įstaigų vadovų,
mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų.
16. Komisijos pirmininkas – Viktoriną organizuojančios gimnazijos vadovas.
VII SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
17. Viktorinos dalyviai bus apdovanojami diplomais.
18. Viktorinoje dalyvavusiems ir užsiregistravusiems https://www.semiplius.lt rajono
logopedams specialiesiems pedagogams, švietimo ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo mokytojams
ir Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro specialistams bus išduodamos Anykščių švietimo
pagalbos tarnybos pažymos dėl dalyvavimo renginyje.
19. Renginio dalyviai bus apdovanojami padėkomis.
________________________________
Parengė
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos
logopedė metodininkė
Raimonda Kirvėlienė

