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įsakymu Nr. STĮ-51

MOKINIŲ CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS KONKURSO „PROTŲ MŪŠIS“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių chemijos ir biologijos konkursas „Protų mūšis“ (toliau – Konkursas) yra viena
iš paauglių saviraiškos, kūrybiškumo ugdymo, mokinių teisės išreikšti savo nuomonę ir būti
išklausytam, formų.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo tvarką, užduotis ir jų
vertinimą, nugalėtojų apdovanojimą.
3. Konkursą organizuoja Prienų „Žiburio“ gimnazija ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI
4. Ugdyti mokinių kūrybiškumo, bendradarbiavimo, iniciatyvumo ir mokymosi mokytis
kompetencijas.
5. Skatinti mokinius gilinti gamtos mokslų žinias bei mokytis jas taikyti praktiškai, plėsti
akiratį, bendrauti ir bendradarbiauti.

III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konkursas organizuojamas 2018 m. kovo 28 d. 10.00 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje.
7. Konkurse dalyvauja Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių
komandos. Komandą sudaro 4 mokiniai. Mokyklai gali atstovauti 1–3 komandos.
8. Konkurso dalyviai registruojami iki kovo mėn. 21 d. elektroniniu paštu
o.radzvilaviciene@prienai.lt. Registruojant nurodyti mokyklą, komandų skaičių, parengusių
mokytojų vardus ir pavardes.
9. Konkurso metu komandos atlieka teorines ir praktines užduotis, kurias parengia darbo
grupė, sudaryta iš Prienų „Žiburio“ gimnazijos gamtos mokslų mokytojų bei mokinių.
10. Renginio trukmė 1,5–2 val.
IV SKYRIUS
UŽDUOTYS IR JŲ VERTINIMAS
11. Konkurso užduotys rengiamos remiantis 7–8 klasių gamtamokslinio ugdymo
mokykloje programomis, reikiamais praktiniais gebėjimais, ir orientuotos į gamtamokslinių
kompetencijų ugdymą.

12. Konkurso užduočių atlikimą vertina Prienų rajono savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija.
13. Komandos vertinamos už:
13.1. prisistatymą iki 3 min. (laisva forma),
13.2. aprangos kodą (gali būti su komandos pavadinimu siejama apranga, mokyklinė
uniforma ir prie jos teminė detalė ar kt.);
13.3. teorinių ir praktinių užduočių atlikimą.

V SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
14. Komandos, Konkurse surinkę daugiausiai taškų ir užėmę I–III vietas, apdovanojami
Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus diplomais, nugalėtojus parengę
mokytojai – padėkos raštais.
15. Komandos, dalyvavę Konkurse, bet neužėmę prizinių vietų, apdovanojamos Prienų
švietimo pagalbos tarnybos ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos padėkos raštais.
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