
 

REIKALAVIMAI 

NACIONALINIO ČEMPIONATO „MAKARONŲ TILTAI 2020“  

MOKSLEIVIŲ ATRANKOS ETAPO RENGĖJAMS 

Koordinatorius 

 Gimnazija (mokykla) skiria kontaktinį asmenį (toliau – koordinatorių), gebantį komunikuoti ir 

operatyviai priimti sprendimus, su kuriuo varžybų organizatoriai kontaktuoja iki ir po renginio visais su 

renginiu susijusiais klausimais. 

 Koordinatorius padeda vykdyti (organizuoti) etapo varžybų dalyvių registraciją (blankus pateikia 

varžybų organizatoriai). 

 Koordinatorius padeda vykdyti (organizuoti) etapo varžybų nugalėtojų diplomų pildymą (blankus 

pateikia varžybų organizatoriai). 

 Koordinatorius organizuoja kitų mokyklų komandų sutikimą ir palydą iki varžybų vietos. 

 Koordinatorius rūpinasi, kad gimnazijos (mokyklos) moksleiviams būtų sudaryta galimybė dalyvauti 

renginyje. 

Renginio erdvė 

 Didesnė patalpa, t. y. salė arba holas, kur patogiai tilptų visų komandų darbo vietos ir įranga. 

 Rekomenduojama rinktis erdvę, kai netrukdydami komandoms ir neblaškydami jų į patalpą gali įeiti ir 

išeiti renginio svečiai bei žiūrovai.  

 Geras apšvietimas fotografuoti ir filmuoti. 

 Nedidelio formato (pvz., A1 dydžio) rašomoji lenta ir žymekliai arba popieriaus lapai ir žymekliai. 

 Vieta dalyvių komandinei nuotraukai (stendas, mokyklos logotipas ir pan.). 

 Vieta sukonstruotiems tiltams eksponuoti (2–3 stalai) turi būti pritaikyta fotografuoti tiltams. 

 Bandymų vieta – du vienodo aukščio stalai, tarp kurių būtų galima palikti 40 cm atstumą (tarpatramį). 

Komandų darbo vietos 

 Stalas ir patogios sėdimos darbo vietos kiekvienai keturių asmenų komandai. 

 Orientaciniai darbo stalo matmenys: ilgis ±120 cm, plotis ±90 cm, aukštis ±80 cm. Matmenys tik 

apytiksliai, detaliau galima aptarti ir derinti su čempionato organizatoriais. Vieta gali būti įrengta 

sustūmus du stalus. 

 Lygiavertės (analogiškos) komandų darbo vietos. 

 Stalo paviršiaus apsauga nuo pažeidimo ir sutepimo plastilinu. 

 Kiekvienos komandos darbo vietoje turėtų būti 4 vnt. A3 formato popieriaus lapų. 

Garso ir vaizdo įranga 

 Triukšmingoje ir (arba) didesnėje erdvėje turėtų būti parengta garso stiprinimo sistema. 

 Įvadinei paskaitėlei reikia medijos projektoriaus, kompiuterio ir ekrano, kuris turėtų būti gerai matomas 

iš visų komandų darbo vietų. 

 Bandymų eigos nenutrūkstamas filmavimas – privalumas (pvz., GoPro kamera). 

 Fotografavimas. 

Renginio viešinimas (informacijos sklaida) 

 Kvietimas (paraginimas) savo regiono mokykloms ir kitiems partneriams dalyvauti renginyje. 

 Informacija iki ir (arba) po renginio vietinėse ir (ar) regioninėse medijose. 

 Informacija mokyklos puslapyje iki ir po renginio. 

 Tekstas apie įvykusį renginį „Makaronų tiltų“ puslapiui. 

 Nuotraukų pateikimas organizatoriams (el. p. gintautas.ambrasas@vgtu.lt). 

 Nuorodų iš visur, kur buvo skelbta apie renginį, pateikimas organizatoriams. 
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