
      

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo  

švietimo centro direktoriaus  

2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. R1-775 

4 priedas 

 

2020 METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ „SPORTUOJU NAMUOSE-SAUGAU 

TAVE“ PROJEKTO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. 2020 m. Lietuvos mokyklų žaidynių „Sportuoju namuose-saugau tave“ 

projekto nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, rengėjus, organizavimo, dalyvių apdovanojimo 

jose tvarką. 

1.2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

(toliau – Centras). 

 

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Projekto tikslas – karantino metu stiprinti mokinių sveikatą, skatinti 

sistemingai sportuoti namuose. 

2.2. Uždaviniai:  

2.2.1. skatinti  fizinį aktyvumą būnant namuose, tokiu būdu sudaryti sąlygas 

vaikams tobulėti; 

2.2.2. skatinti kūno kultūros mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą ir darbą 

nuotoliniu būdu. 

 

III. DALYVIAI 

 

3. Projekte dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų mišri komanda.   

3.1. Mišri komanda turi būti iš vienos mokyklos bet ne kelių mokyklų rinktinė. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Projektas vyksta 2020 m. balandžio 3-20 d.  

4.1. Projekto eiga: 

4.1.2 Mokytojas bendradarbiaudamas su mokiniais, paprašo mokinių nufilmuoti kaip jie 

sportuoja namuose karantino metu. Vaikas turi sportuoti vienas, arba su juo kartu 

gyvenančiais asmenimis. 

4.1.3 Mokinys, gavęs tėvų leidimą dalyvauti projekte, nufilmuoja iki 5 min. trukmės 

vaizdo medžiagą, kurioje jis sportuoja. Vaizdo medžiagą siunčia savo mokytojui.  

Filmuotą medžiagą mokinys gali siųsti pasinaudodamas https://wetransfer.com/  

 
Kaip įkelti failus: 

Spausti "Take me to free" -> kairėje pusėje "Add your files" įkelti failus, nurodyti gavėjo, 

siuntėjo el. pašto adresą, įvesti papildomą informaciją -> Spausti "Transfer". 

 

Siunčiant vaizdo medžiagą, galma naudoti ir kitas mokiniams patogias programas. 

https://wetransfer.com/


  

4.1.4. Gavęs tėvų sutikimą,  kad  jo vaiko filmuota medžiaga bus talpinama facebook 

puslapyje LMNŠC sportas mokytojas vaizdo medžiagą siunčia elektroniniu paštu 

jekaterina.levicke@lmnsc.lt, nurodydamas vaiko vardą bei mokyklos pavadinimą. 

4.1.5. Gauta vaizdo medžiaga su sportuojančiais mokiniais yra talpinama facebook 

puslapyje LMNŠC sportas iki balandžio 20 d. 20.00 val. 

4.1.6. Balandžio 21 d. iki 20 val. LMNŠC sportas puslapyje bus paskelbtos mokyklos 

nugalėtojos bei 30 mokinių, kurių filmuota medžiaga surinko daugiausiai patiktukų. 

 

 

 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR 

APDOVANOJIMO TVARKA 

 

5. Nugalėtoja tampa mokykla, kuri atsiunčia daugiausiai sportuojančių mokinių 

filmuotos medžiagos, atitinkamai apdovanojama antros ir trečios vietos laimėtoja.  

5.1. Esant lygiems minėtiems rodikliams, nugalėtojai nustatomi burtų keliu. 

5.2. Mokyklos užėmusios 1-3 vietą, apdovanojamos Lietuvos mokyklų žaidynių 

taure, diplomais ir  20 Lietuvos mokyklų žaidynių marškinėlių. 

5.3. Nepriklausomai nuo komandų nugalėtojų, Lietuvos mokyklų žaidynių 

marškinėliais papildomai apdovanojami 30 mokinių, kurių filmuota medžiaga iki balandžio 20 d. 

20 val. surenka daugiausiai patiktukų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus metodininkė 

Jekaterina Levickė, tel. mob. 8 68396344,  

el. paštas jekaterina.levickė@lmnsc.lt 
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