Suburkime visas mokyklas į vieną komandą!
Šiais metais pagrindiniame Lietuvos naujienų portale DELFI startuos kartu su Švietimo ir mokslo
ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos
tautiniu olimpiniu komitetu parengtas projektas - Lietuvos mokyklų žaidynės (taip nuo 2015m.
vadinsis Lietuvos mokinių olimpinis festivalis). Projekto vykdytojai – Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras. Projekto informacinis partneris – DELFI.
Dešimtą kartą rengiamas Lietuvos mokinių olimpinis festivalis nuo šiol turės naujus namus. Portale
DELFI sukurtoje platformoje apie 200 tūkstančių festivalyje dalyvaujančių mokinių iš 1030
mokyklų galės stebėti savo ir kitų sportininkų rezultatus ir patys prisidėti prie turinio kūrimo.
Projekto tikslas – per sportą ugdyti sveiką, atsakingą ir pilietišką jauną žmogų.
DELFI portale sukurtoje platformoje kiekviena mokykla turės savo profilį. Jame bus skelbiami ne
tik komandų sporto rezultatai. Kiekvienai mokyklai bus suteikta proga pranešti svarbiausias žinias,
kurti savo įvaizdį viešojoje erdvėje, sukurti virtualų mokyklos sienlaikraštį. Portale bus matomas
mokyklos logotipas ir visa pagrindinė infomacija. Mokytojai ir mokiniai turės prieigą prie
virtualaus mokyklos profilio ir juo naudodamiesi galės publikuoti naujienas.
Ką reikia daryti? Kiekviena mokykla turėtų išsirinkti vieną ar du savo atstovus (nesvarbu,
mokinius ar mokytojus), kurie nuolat bendraus su DELFI redaktore. Redaktorė atsiųstus ar į sistemą
įdėtus tekstus redaguos ir publikuos Lietuvos mokyklų žaidynių puslapyje. O jei informacija bus
labai gerai parengta, labai įdomi ir aktuali daugeliui, ji bus publikuojama ir pagrindiniame DELFI
puslapyje.
Atstovais gali tapti žmonės, rašantys ir fotografuojantys į mokyklos laikraštį ar prižiūrintys
mokyklos interneto svetainę. Rašyti, fotografuoti ir filmuoti gali ir daugiau norinčių, tačiau svarbu
išsirinkti atstovus, kurie tiesiogiai bendraus su DELFI redaktore.
Ką reikia rašyti? Lietuvos mokyklų žaidynių puslapyje bus publikuojami ne tik varžybų rezultatai
ir tekstai apie sportą. Kiekviena mokykla galės pranešti apie įdomius renginius, mokinių ir
mokytojų pasiekimus, problemas ir džiaugsmus, publikuoti nuotraukas ir vaizdo medžiagą.
Kur siųsti informaciją? Kuo skubiau mokyklų prašome atsiųsti savo atstovų kontaktus (vardą ir
pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį) LMŽ redaktorei Linai Mustafinaitei
elektroniniu paštu lina.mustafinaite@delfi.lt.
Taip pat kviečiame visus mokinius ir mokytojus prisijungti prie projekto Facebook profilio
https://www.facebook.com/mokykluzaidynes ir instagram profilio @mokykluzaidynes

