Mieli kolegos, moksleiviai, tėveliai!
Jau kelerius metus iš eilės visa mokyklos bendruomenė kūrėme virtualų šventinį Kalėdinį
kalendorių. Norėtume, kad tai būtų graži gimnazijos tradicija, tad artėjant gražiausioms metų šventėms
kviečiame visą gimnazijos bendruomenę ir vėl dalyvauti virtualaus šventinio kalendoriaus „Laukiame švenčių
linksmai!“ kūrime, kasdien dalintis gera nuotaika ir kurti šviesų ir viltingą švenčių laukimą.
Šiais metais kalendoriaus dizainą siūlome sukurti gimnazijos moksleiviams ir skelbiame
virtualaus kalendoriaus paveikslėlio konkursą.
Reikalavimai skaitmeniniam paveikslėliui:
1) Paveikslėlis turi būti kuriamas informacinių technologijų pagalba.
2) Tai gali būti bet koks paveikslėlis Kalėdų/žiemos tematika su 24 kalendoriaus dienomis (eglutė(s),
senis(iai) besmegenis(iai), Kalėdinės kojinės/ Kalėdiniai žaisliukai ar pan.)
3) Paveikslėlius siųskite ne daugiau nei 4 MP ir tik horizontaliu fotografijos formatu.
4) Darbus siųsti iki lapkričio15 d. mokytojoms Danguolei (danguole.maciuliene@ozogimnazija.lt ) ir
Ilonai (ilonagre@gmail.com ) arba atnešti skaitmeninėje laikmenoje į 303 arba 312 kab.
5) Konkurso rezultatai bus skelbiami lapkričio 24d.
Kalendoriaus kūrimo nuostatai:
Tikslas:
1) kuriant šventinę nuotaiką, skatinti gimnazijos bendruomeniškumą;
2) tobulinti gimtosios lietuvių kalbos ir užsienio kalbų įgūdžius;
3) taikyti IT technologijas, kuriant interaktyvų kalendorių;
4) skatinti kūrybiškumą.
Dalyviai:
Visi gimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, administracijos atstovai, treneriai, pagalbos
specialistai, tėveliai, globėjai.
Trukmė:
1 etapas – (sveikinimo kūrimas ir pateikimas organizatoriams) – nuo lapkričio 1 d. iki 20 d.
2 etapas – (kalendoriaus parengimas ) – lapkričio 25-30 d.
3 etapas – kiekvienos kalendoriaus dienos aktyvavimas – gruodžio 1-24 d.
Kalendoriaus dienos sveikinimo reikalavimai:



Laisva sveikinimo forma (vaizdo ar garso įrašas/ daina/ palinkėjimas/ šokis/ vaidinimas/ šventinis
receptas/ piešinys/ atvirutė ir pan.).
Tekstinius sveikinimus, piešinius, atvirutes ir pan. pateikti PDF formatu.






Sveikinimas gali būti tiek individualus, tiek grupinis. (klasė/metodinė grupė ir pan.)
Sveikinimo kalba – lietuvių, anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių.
Tegul mūsų sveikinimai būna išradingi, linksmi, spalvingi, nuoširdūs, kupini šventinės nuotaikos.
Sveikinimus siųsti iki lapkričio 20 d. mokytojoms Danguolei (danguole.maciuliene@ozogimnazija.lt )
ir Ilonai (ilonagre@gmail.com ) arba atnešti skaitmeninėje laikmenoje į 303 arba 312 kab.
Organizatorių pagalba:
Dėl konsultacijos kreiptis į mokytojas Iloną ir Danguolę.

