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VIKTORINOS „PO ŽVAIGŽDĖTU DANGUM“ SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viktoriną „Po žvaigždėtu dangum“ (toliau – Viktorina) organizuoja Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC). Prie Viktorinos organizavimo gali prisidėti kitos
organizacijos, pavieniai asmenys.
1.1. Šios sąlygos nustato Viktorinos tikslus, organizavimo, finansavimo, dalyvių vertinimo,
apdovanojimo tvarką.

II. TIKSLAI
2. Skatinti mokinių domėjimąsi astronomija, kitais gamtos mokslais, pasaulio pažinimą,
savęs ir savo vietos pasaulyje suvokimą.
2.1. Formuoti dalyvių mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius, ugdyti gebėjimus naudotis
mokslinio tyrimo metodais.
2.3. Skatinti kūrybiškumą, mokslinę, meninę kūrybą, savarankiškumą ir saviraišką.

III. VIKTORINOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR VERTINIMAS
3. Viktorinoje gali dalyvauti Lietuvos mokyklų 7–12 klasių mokiniai.
3.1. Pagal iš anksto atsiųstas paraiškas dalyviai suskirstomi į komandas. Komandą sudaro iki
6 skirtingų Lietuvos mokyklų mokinių.
3.2. Komandines užduotis turi atlikti visa komanda.
3.3. Asmeninę užduotį komandos nariui galima atlikti tik vieną kartą.
3.4. Įvertinimo balai nurodomi prie kiekvienos užduoties atskirai.
3.5. Atliekant užduotis turi būti tylu: jeigu komanda tariasi garsiai ar kitaip kelia triukšmą,
pirmą kartą gauna įspėjamąją geltoną kortelę, antrą kartą – raudoną, trečią kartą – juodą, t. y.
komanda gali būti diskvalifikuota.
3.6. Rašyti, piešti ir t. t. galima tik su duotomis priemonėmis.
3.7. Naudotis savo atsinešta literatūra ir kitais informacijos šaltiniais griežtai draudžiama, už
tai gali būti diskvalifikuota visa komanda.
3.8. Viktorinos metu naudotis mobiliaisiais telefonais griežtai draudžiama.
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IV. VADOVAVIMAS VIKTORINAI
4. LMNŠC direktoriaus įsakymu tvirtinamas Viktorinos organizavimo komitetas, kuris:
4.1. nustato Viktorinos datą ir vietą;
4.2. sudaro Viktorinos vertinimo komisiją;
4.3. organizuoja ir prižiūri Viktorinos eigą;
4.4. apibendrina ir įvertina rezultatus;
4.5. apdovanoja Viktorinos laimėtojus.
5. Viktorinos vertinimo komisija:
5.1. rengia Viktorinos užduotis,
5.2. nustato vertinimo sistemą;
5.3. patikrina ir įvertina atliktas asmenines ir komandines užduotis;
5.4. nustato laimėtojus;
5.5. Viktorinos organizavimo komitetui pateikia komandų rezultatus;
5.6. su mokiniais ir mokytojais analizuoja užduočių sprendimus.
6. Vykstančius į Viktoriną mokinius lydi kiekvieno rajono (miesto) savivaldybės švietimo
skyriaus paskirtas mokytojas (-ai).
V. VIKTORINOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
7. Viktorinos nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro I, II, III laipsnio diplomais, pagyrimo raštais, rengėjų bei rėmėjų prizais, atminimo
dovanomis.

VI. VIKTORINOS FINANSAVIMAS
8. Viktorinos organizavimo išlaidas apmoka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerija.
9. Mokinių ir mokytojų kelionės, mokytojų maitinimo išlaidas apmoka rajonų (miestų)
savivaldybių švietimo skyriai.
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