
ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJA 

 

PROJEKTAS „BŪKIM SVEIKI IR LAISVI“ 

 
 

KONKURSO – SVEIKIAUSIAS KOKTEILIS 2020 – NUOSTATAI 
 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 
 

1. Konkurso – Sveikiausias kokteilis 2020 – (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja 

Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, 

apdovanojimo tvarką.  

2. Konkursą organizuoja Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos socialinė pedagogė ir 

progimnazijos mokinių taryba.  

3. Informacija apie Konkursą skelbiama progimnazijos  TAMO elektroniniame dienyne, 

progimnazijos interneto svetainėje www.dariusgirenas.silale.lm.lt, Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazijos facebook‘o puslapyje.  
 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

4. Konkurso tikslas. Įtraukiomis kūrybinėmis veiklomis skatinti tėvų, vaikų, šeimos narių 

pozityvią partnerystę bei sveiką gyvenimo būdą. 

5.  Konkurso uždaviniai:  

5.1. ugdyti kūrybinius mokinių gebėjimus, skatinančius jų individualumą bei originalumą; 

5.2. ugdyti bendruomeniškumą, puoselėti glaudžius tarpusavio ryšius su savo šeimos nariais. 
 

III. KONKURSO DALYVIAI 
 

6. Skiriamos Konkurso grupės: 

1 grupė: 5abcde klasių mokiniai; 

2 grupė: 6abc klasių mokiniai; 

3 grupė: 7abc klasių mokiniai; 

4 grupė: 8abcd klasių mokiniai; 

5 grupė: mokyklos bendruomenės nariai (administracija, mokytojai, darbuotojai). 
 

IV. KONKURSINIAI DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 
 

7. Kūrybinių darbų tema – Sveikuoliškiausio kokteilio gaminimas.  

8. Kokteilis turi būti iš valgomų produktų, atitinkantis temos aktualumą. 

9. Kokteilio pateikimas: bet kokio dydžio bei formos stiklinė tara. 

10. Pateikimas: nuotrauka arba vaizdo įrašas. 

11. Jei siunčiama nuotrauka, prie jos turi būti pridėta kokteilio sudėtis (ingredientai)  ir 

trumpas kokteilio gaminimo aprašymas. Vaizdo įraše (iki 30 s) – pristatomi ingredientai, paruošimo 

eiga ir rezultatas. 

12. Darbai-kokteiliai atsiunčiami į Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos facebook‘o 

puslapyje paskelbto konkurso įrašo komentarus. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
 

13. Mokiniai darbus-kokteilius konkursui kuria savarankiškai arba su savo tėveliais, šeimos 

nariais. 

14. Kokteilių nuotraukos/vaizdo įrašai talpinami Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 

facebook‘o puslapyje po paskelbto konkurso įrašo komentaruose  iki gruodžio 4 dienos 

(penktadienio) imtinai. 

http://www.dariusgirenas.silale.lm.lt/


VI. DARBŲ VERTINIMAS 

15. Kokteilių autoriai, kurių kokteiliai sulauks daugiausia PATINKA įvertinimų, bus 

apdovanoti padėkos raštais ir vertingais prizais. 

16. Nugalėtojai skelbiami gruodžio 7 d. www.dariusgirenas.silale.lm.lt ir Šilalės Dariaus ir 

Girėno progimnazijos facebook‘o puslapyje. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Padėkų raštai ir prizai finansuojami iš prevencinio projekto „Būkim sveiki ir laisvi“. 

18. Papildomą informaciją teikia Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos istorijos mokytoja, 

kuruojanti mokinių tarybos veiklas, Aurelija Betingienė: TAMO arba tel.: 8 677 93990 ir 

progimnazijos socialinė pedagogė Rasa Jokūbauskaitė: TAMO arba tel.: 8 615 95805.  

 

 

BŪKIME SVEIKI IR KŪRYBINGI! 

 

____________________________________ 

 

 

http://www.dariusgirenas.silale.lm.lt/

