
 
 

Žinių konkursas 6-12 klasių moksleiviams  
Pažink Lietuvos miestus 
2016 m. sausio 22 dieną, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius 

2016 m. sausio 22-24 dienomis vyks ketvirtoji tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda ADVENTUR. Parodos 
ADVENTUR 2016 akcentas – miestų turizmas. Kiekvienas Lietuvos miestas yra išskirtinis, turintis savitą istoriją, kultūrą, 

tradicijas, lankomus objektus. Parodoje Lietuvos miestų turizmą atstovaus net 44 Lietuvos savivaldybės. ADVENTUR 

2016 užims tris temines sales: „Atrask Lietuvą“, „Pažink Pasaulį“, „Poilsiauk aktyviai“. Parodoje dalyvaus per 200 turizmo 

verslo atstovų iš 23 pasaulio šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Čekijos, Filipinų, Gruzijos, Indonezijos, Irano, 

Italijos, Kipro, Kinijos, Kroatijos, Lenkijos, Omano, Portugalijos, Rusijos, Slovakijos, Seišelių salų, Turkijos, Tailando, Tuniso, 
Ukrainos. 

 

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija kartu su LITEXPO kviečia 6-12 klasių moksleivius 
iš visos Lietuvos registruotis bei dalyvauti Žinių konkurse „Pažink Lietuvos miestus“. 
Konkursas vyks sausio 22 dieną parodos „ADVENTUR 2016“ 3 salės „Atrask Lietuvą“ galerijoje.  

Konkurso dalyviai 
Konkurse kviečiami dalyvauti 6-12 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos. Dalyviai varžysis dviejose kategorijose: 6-8 klasių 
mokiniai; 9-12 klasių mokiniai. 
Kiekvienoje kategorijoje bus registruojama po 100 moksleivių. 
 
Konkurso dalyvių atranka 
 
6-8 klasių kategorija: viena mokykla į konkursą gali registruoti iki 3 mokinių (po vieną mokinį iš vienos klasės srauto) 
9-12 klasių kategorija: viena mokykla į konkursą gali registruoti iki 4 mokinių (po vieną mokinį iš vienos klasės srauto) 
 
Dalyvių registracija 
Registracijos pradžia 2015 m. gruodžio 8 diena.  
Registracijos pabaiga 2016 m. sausio 11 diena 
Registruoti moksleivius į konkursą gali tik mokytojai. Registracija vyksta interneto puslapyje www.geografija.lt  

Konkurso darbo laikas: 
11.00-12.00 val. 6-8 klasių moksleivių konkursas 
12.00-12.45 val. Geografijos pamoka kitaip su keliautoju Makaliumi ir geografu Rytu Šalna. 
13.00-14.00 val. 9-12 klasių moksleivių konkursas 
14.00-15.00 val. konkurso nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas 

Kviečiame mokytojus ir moksleivius palaikyti savo progimnazijų ir gimnazijų atstovus ir atvykti į parodą ADVENTUR 2016 su 
sirgalių komanda. Moksleiviams ir mokytojams paroda taps gyva, interaktyvia geografijos pamoka, kurioje laukia neatrasti 
Lietuvos ir pasaulio kampeliai, susitikimai su garsiais keliautojais, jų pasakojimai ir patyrimai. Parodoje mokytojai ir mokiniai 
kartu galės susipažinti su Lietuvos miestais, istorija, gamta ir kultūra, sužinoti kokias ekskursijas, maršrutus ir edukacines 
keliones siūlo Lietuvos turizmo atstovai, kaip planuoti išvykas su moksleiviais, kaip kelionių metu galima geriau pažinti Lietuvą 
ir atrasti kultūrines kiekvieno šalies regiono ypatybes. 
 

Suplanuokite ekskursijas ir išvykas su mokiniais parodoje „ADVENTUR 2016“, pažinkite Lietuvą ir pasaulį, 
perkeldami pamokas už mokyklos ribų. 
 

 
 
Daugiau informacijos apie Žinių konkursą „ Pažink Lietuvos miestus“ – www.geografija.lt.  
Daugiau informacijos apie ADVENTUR 2016 – www.litexpo.lt, adventur@litexpo.lt.  
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