PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktorius
2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. R1-620
RESPUBLIKINIO MOKINIŲ KONKURSO „MANO ŽVILGSNIS
Į SUPANTĮ PASAULĮ“ SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ (toliau – Konkursas) sąlygos reglamentuoja
reikalavimus renginio dalyviams, konkurso eigą, darbų vertinimo tvarką.
II. TIKSLAI
2. Konkurso tikslai:
2.1. skatinti mokinius tyrinėti aplinką;
2.2. ugdyti kūrybinius, intelektinės ir praktinės veiklos gebėjimus;
2.3. formuoti mokinių mokslinio mąstymo ir tiriamojo darbo įgūdžius.
III. ORGANIZATORIAI
3.1 Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau LMNŠC).
3.2. Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapyje www.lmnsc.lt, papildoma
informacija teikiama tel. 8 5 2764543, mob. 370 62030324 ir el. paštu irena.stankeviciene@lmnsc.lt.
IV. DALYVIAI
4.1 Konkurse gali dalyvauti 3–8 klasių mokiniai.
4.2. Konkursui teikiamo darbo autoriai gali būti ne daugiau kaip du mokiniai.
4.3. Mokykla gali siųsti ne daugiau kaip du tiriamuosius darbus, atstovaujančius vienai mokinių
amžiaus grupei (pvz., 3 kl., 4 kl., 5 kl. ir t. t.).
V. DARBŲ PATEIKIMAS
5. 1. Konkursui priimami gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslo
sričių
kūrybiniai, taikomieji, ir tiriamieji darbai.
5.2. Konkursui darbai pateikiami:
5.2.1. Dalyviai darbus pristato žodiniu pranešimu (iki 5 min. trukmės). Po pranešimo vyksta
diskusija su vertinimo komisija.
5.2.2. Gavę kvietimus į konkursą, dalyviai iki 2022 m. kovo 1 d. vertinimo komisijai pateikia
darbo aprašą. Darbo aprašas, parengtas Microsoft Word arba Microsoft PowerPoint programa, turi būti
įrašytas pdf formatu ir neviršyti 30 MB. Registracijos forma bus paskelbta
https://www.lmnsc.lt/mano_zvilgsnis_i_supanti_pasauli/.
VI. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6.1. Konkursas organizuojamas nuotoliniu būdu.
6.2. Paraiška ir darbo santrauka (iki 1 psl.) registruojama konkurso tinklalapyje
https://www.lmnsc.lt/mano_zvilgsnis_i_supanti_pasauli/ iki 2022 m. sausio 25 d.
6.3. Kvietimai dalyvauti konkurse ir nuotolinio prisijungimo nuoroda dalyviams ir jų vadovams
siunčiami registracijos anketose autorių nurodytais elektroninio pašto adresais.

VII. DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI
7.1. Konkurso tikslų atitikimas.
7.2. Darbo moksliškumas.
7.3. Aktualumas, kūrybiškumas, savarankiškumas.
7.4. Iškeltų uždavinių ir gautų išvadų pagrįstumas.
7.5. Informatyvumas, estetinis vaizdas.
7.6. Autoriaus gebėjimas diskutuoti su vertinimo komisija.
VIII. DARBŲ VERTINIMAS
8.1. Konkursui pateiktus darbus komisija vertina atsižvelgdama į mokinių amžių.
8.2. Nugalėtojai apdovanojami LMNŠC diplomais ir rėmėjų prizais.
8.3. Visiems dalyviams išduodami konkurso dalyvio diplomai.
IX. KONKURSO VIETA IR LAIKAS
9.1. Konkursas organizuojamas nuotoliniu būdu ZOOM platformoje 2022 m. kovo 5 d.
__________________________

