PATVIRTINTA
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2019 m. vasario 20 d.
įsakymu Nr. V-23
ANYKŠČIŲ RAJONO LIETUVIŲ KALBOS VIKTORINOS
„NEIEŠKOK ŽODŽIO KIŠENĖJE“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Anykščių rajono lietuvių kalbos viktorinos „Neieškok žodžio kišenėje“ (toliau–viktorinos)
nuostatai reglamentuoja viktorinos tikslus, organizavimą, vertinimą ir dalyvių apdovanojimą.
2. Lietuvių 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 švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje
www.centras.anyksciai.lm.lt.
II SKYRIUS
TIKSLAS
4. Tikslas – sudaryti galimybes skirtingų gebėjimų turintiems 5–8 klasių mokiniams ugdyti
šnekamosios kalbos įgūdžius bei kūrybinius gebėjimus.
III SKYRIUS
DALYVIAI
5. Viktorinoje gali dalyvauti Anykščių miesto ir rajono mokyklų 5–8 klasių mokiniai, turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių.
6. Komandą sudaro 5 mokiniai.
7. Komandos namų darbai:
7.1. išsirinkti komandos kapitoną;
7.2. sukurti komandos pavadinimą ir emblemą;
7.3. parengti prisistatymą iki 3 min.
7.4. paruošti mįslę.
IV SKYRIUS
VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS
8. Viktorina vyks 2019 m. kovo 8 d. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje.
9. Programa:

8.45–9.00 val. dalyvių sutikimas;
9.00–9.20 val. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos folkloro grupės mokinių
kompozicija „Tautosakos skrynią atvėrus“ ( Mokytojos S.Kovienė ir R.Palskienė);
9.20–9.30 val. pertrauka;
9.30–11.00 val. viktorina (trukmė 1.30 val.);
11.00–11.30 val. taškų skaičiavimas, renginio aptarimas ir apdovanojimai.
10. Viktoriną sudaro 4 dalys, kurių kiekviena yra vertinama 10 balų sistemoje:
1

dalis – komandų prisistatymas;

2 dalis – viktorinos užduotys komandoms;
3 dalis – komandų kapitonų rungtis;
4

dalis – komandų paruoštų mįslių įminimas.
11. Paraiškos dėl dalyvavimo viktorinoje pateikiamos Anykščių švietimo pagalbos tarnybai iki

kovo 1 d. adresu https://www.centras.anyksciai.lm.lt/konkursai/.
12. Informacija teikiama tel. (8 381) 58 142 (Anykščių švietimo pagalbos tarnyba) arba tel. 8
616 05 654 (Dalia Asačiovienė).
V SKYRIUS
DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
13. Viktorinos dalyviai bus apdovanojami diplomais ir rengėjų prizais.
14. Viktorinoje dalyvavusių ugdytinių mokytojams bus išduodamos Anykščių švietimo
pagalbos tarnybos metodinės veiklos pažymos.

___________________________

