PATVIRTINTA
Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus
2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. VĮ- 62

GAMTOS STEBĖJIMO KONKURSO
„PAVASARIO ŽIEDAI“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gamtos stebėjimo konkurso „Pavasario žiedai“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja
Konkurso tikslą, dalyvius, jų registraciją, organizavimo ir apdovanojimų tvarką.
2. Konkursą organizuoja Panevėžio gamtos mokykla.
3. Konkurso tikslas – skatinti mokinius įgyti aplinkotyros žinių, pažinti artimos aplinkos
žydinčius augalus, ugdytis gamtamokslinę kompetenciją, susijusią su gamtos stebėjimo
įgūdžiais.
II. DALYVIAI IR REGISTRACIJA
4. Konkurso dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokiniai.
5. Klasė į Konkursą gali siųsti ne daugiau 5 dalyvių darbų.
6. Darbus (augalo stebėjimo aprašą), siųsti el. paštu pgmkonkursai@gmail.com iki 2022 m. gegužės
25 d. (1 priedas).
III. NUORODOS DARBAMS
7. Konkurso dalyviai turi:
7.1. stebėti pasirinkto, pavasarį žydinčio, lauko augalo (žolinio ar sumedėjusio) žiedą/žiedyną;
7.2. augalo stebėjimo apraše (1 priedas) fiksuoti pokyčius trijose skirtingose žiedo/žiedyno
skleidimosi fazėse;
7.3. nufotografuoti stebėtus augalų žiedus/žiedynus duomenų fiksavimo momentu;
7.4. pateikti stebėjimo duomenimis paremtas išsamias išvadas.
IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
8. Darbus vertins Panevėžio gamtos mokyklos sudaryta komisija.
9. Vertinimo kriterijai:
9.1. stebėjimo nuoseklumas ir botaninių sąvokų naudojimas aprašymuose;
9.2. gebėjimas formuluoti stebėjimais pagrįstas išvadas;
9.3. stebimo objekto fiksavimo fotografijose kokybė.
10. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, nebus vertinami.
11. Konkurso rezultatus planuojama paskelbti iki 2022-06-07 mokyklos internetinėje svetainėje.
12. Komisijos sprendimu bus apdovanoti 3 geriausių darbų autoriai.
13. Visiems mokytojams, inicijavusiems ugdytinių dalyvavimą Konkurse, bus išsiųsta elektroninė
pažyma.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvių sutikimą, kad Konkursui pateikti darbai būtų
neatlygintinai naudojami organizatorių nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais, nurodant
autoriaus vardą, pavardę, ugdymo įstaigą ir klasę.
15. Papildoma informacija teikiama tel. Nr. 845577521 arba el. paštu pgmkonkursai@gmail.com.
16. Informacija apie konkursą skelbiama Panevėžio gamtos mokyklos internetinėje svetainėje
www.gamtosmokykla.lt – Naujienos.
17. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti šiuos Nuostatus.

1 PRIEDAS

AUGALO STEBĖJIMO APRAŠAS

Darbo autoriaus vardas, pavardė
Mokykla, klasė
Mokytojo(os) vardas, pavardė
Mokytojo(os) telefonas, el. paštas

Stebėto augalo pavadinimas:
Užfiksuoti Žiedo/žiedyno vaizdas prieš išsiskleidžiant
pokyčiai
Data
Nuotrauka 1.

Spalva
Forma
Dydis mm
Matomos
žiedo
dalys
Kita
Stebėjimo
išvados:

Žiedas/žiedynas pilnai išsiskleidęs, aiškiai Žydėjimas eina į pabaigą
matomos žiedo sudedamosios dalys
2.

3.

