PATVIRTINTA
Prienų r. savivaldybės
administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2018 m. sausio 9 d.
Įsakymu Nr. STĮ-10
7–8 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINOS-KONKURSO
„AŠ IR LIETUVOS ISTORIJA“,
SKIRTO ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI,
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 7–8 klasių mokinių viktorina-konkursas „Aš ir Lietuvos istorija“ (toliau – Viktorinakonkursas) – istorijos populiarinimo renginys, skirtas Atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti.
2. Viktoriną-konkursą organizuoja Prienų rajono savivaldybės istorijos mokytojų
metodinis būrelis, Prienų „Žiburio“ gimnazija ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba.
3. Viktorinos-konkurso nuostatai reglamentuoja Viktorinos-konkurso tikslus, datą ir
vietą, dalyvius, registraciją, užduotis, vertinimą ir apdovanojimą.
II SKYRIUS
VIKTORINOS-KONKURSO TIKSLAI
4. Ugdyti mokinių bendradarbiavimo, iniciatyvumo, kūrybiškumo ir mokymosi mokytis
kompetencijas.
5. Skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, valstybės praeitimi, ugdyti patriotiškumą
ir pilietiškumą.
III SKYRIUS
VIKTORINOS-KONKURSO DATA IR VIETA
6. Viktorina-konkursas įvyks 2018 m. kovo 23 d. 10.00 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje
(J.Basanavičiaus g. 1, Prienai).
IV SKYRIUS
VIKTORINOS-KONKURSO DALYVIAI
7. Viktorinoje-konkurse dalyvauja Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų 7–8 klasių mokinių komandos, sudarytos ne daugiau kaip iš 6 mokinių.
8. Viktorinoje-konkurse gali dalyvauti viena arba kelios vienos mokyklos komandos.

V SKYRIUS.
DALYVIŲ REGISTRACIJA
9. Viktorinos-konkurso dalyviai registruojami iki 2018 m. kovo 16 dienos el. paštu
svietimocentras@prienai.lt. Registracijos metu nurodoma: mokykla, dalyvių vardai, pavardės, klasės,
mokančio mokytojo vardas, pavardė.

VI SKYRIUS.
VIKTORINOS-KONKURSO UŽDUOTYS
10. Viktorina-konkursas susidės iš trijų etapų.
11. Kiekvieno etapo metu komandos turės atlikti dešimt užduočių: devynias teorines ir
viena kūrybinę.
12. Kiekvienai teorinei užduočiai atlikti bus skiriama po 1 minutę, kūrybinei – po 2
minutes.
13. Konkurso tema „Lietuva XIII – XVI a.: nuo valstybės susidarymo iki Liublino
unijos“. Bus pateikiami atviri, trumpo atsakymo reikalaujantys, visiems dalyviams vienodi
klausimai ir užduotys.
VII SKYRIUS.
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
14. Konkurso užduočių atlikimą vertina Prienų rajono savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija.
15. Užduočių atlikimas vertinamas taškais, atsižvelgiant į temos žinojimą ir atsakymų
tikslumą.
16. Už teisingą atsakymą komandai skiriamas vienas taškas.
17. Trys daugiausiai taškų surinkusios komandos apdovanojamos Prienų rajono
savivaldybės administracijos švietimo skyriaus diplomais, juos parengę mokytojai – padėkos raštais.
18. Visos dalyvavusios komandos bei juos parengę mokytojai apdovanojami Prienų
švietimo pagalbos tarnybos padėkos raštais.
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