KONKURSO
„ĮDOMIAUSIAS LANKSTINUKŲ KOMPLEKTAS (5 vnt.) VAIKŲ SVEIKATINIMO TEMA “
NUOSTATAI
I. TIKSLAI
1.
2.

Gilinti pedagogų sveikatos kompetenciją, skatinant ieškoti efektyvios vaikų sveikatinimo veiklą gerinančios informacijos
įvairiuose šaltiniuose, formuoti ir sutvirtinti pedagogų nuostatas atsakingai saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.
Skleisti sveikos gyvensenos idėjas tarp ugdytinių tėvų, kad sveikos gyvensenos principų būtų laikomasi ne tik ugdymo
įstaigoje, bet ir namuose, saugant vaikų sveikatą nuosekliai derinti ikimokyklinės įstaigos ir šeimos veiklą.

II. RENGĖJAI
3.

Konkursą organizuoja Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija “Sveikatos želmenėliai”.

III. DALYVIAI
4.

Konkurse gali dalyvauti bet kuris ikimokyklinėje įstaigoje dirbantis asociacijos „Sveikatos želemenėliai“ narys ar narių
komanda. Viena įstaiga konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

IV. LAIKAS IR VIETA
5. Konkursas vyks etapais nuo 2010 m. vasario 15 d. iki 2010 m. gruodžio 9 d.:
I etapas – konkurso dalyvių registracija (iki 2010 m. kovo 1d.);
II etapas – konkursinių darbų pristatymas į asociaciją (iki 2010m. rugsėjo 1d.);
III etapas – lankstinukų komplekto įvertinimas (2010 rugsėjo 1- spalio 1d.);
IV etapas – konkurso nugalėtojų paskelbimas (2010 m. gruodžio 9 d., per ataskaitinį susirinkimą);
V etapas – konkurso nugalėtojų darbų paroda (2010 m. gruodžio 9-10 d. UPC).
V. KONKURSO TURINYS
6.
Konkursui pateikiami lankstinukų komplektai tik vaikų sveikatinimo tema. Jų tematiką pasirenka patys konkurse
dalyvaujantys pedagogai, svarbu, kad visi jie apimtų vis skirtingus vaikų sveikatos ugdymo komponentus. Lankstinukai gali
būti spalvoti ar baltai juodi, dydis – laisvai pasirenkamas.
VI. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Ikimokyklinių įstaigų asociacijos nariai ar jų komandos apie sprendimą dalyvauti konkurse turi pranešti į asociacijos
būstinę iki kovo 1 d. el. paštu jakuciuniene@gmail.com. Parengti lankstinukų komplektai (spausdinti, taip pat pateikti ir
elektroninę versiją) turi būti pristatyti į Asociacijos būstinę (Justiniškių 47, Vilnius) iki 2010m. rugsėjo 1d. Nuo 2010m.
rugsėjo 1d iki spalio 1 d. vyks pateiktų lankstinukų komplekto įvertinimas. Rezultatai skelbiami 2010 m. gruodžio 9 d.
Nugalėtojai bus apdovanojami piniginiais prizais, už kuriuos bus galima įsigyti sportinio inventoriaus, metodinių priemonių,
knygų ir kt. Jei konkursinį darbą dalyvis rengs vienas – tai prizas teks tik jam, jei narių grupė, prizą dalinsis visi grupės nariai
po lygiai.
VII. REZULTATŲ APIBENDRINIMAS IR APDOVANOJIMAS
8. Konkurso rezultatus vertins ekspertų komisija:
D. Jakučiūnienė - Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė;
Gražina Šeibokienė – ŠMM vyr.pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;
Rita Sketerskienė – Sveikatos apsaugos ministerijos skyriaus vedėja;
3 Asociacijos valdybos narės.
9. Konkurso nugalėtojoms skiriama:
I vieta - 1200 Lt
2 vieta - 1000 Lt
3 vieta - 800 Lt
10 paskatinamųjų vietų - po 500 Lt.
Smulkesnė informacija apie konkursą teikiama el.paštu jakuciuniene@gmail.com, tel. (+370)61173619

