LIETUVOS RESPUBLIKOS GIMNAZIJŲ I- IV KLASIŲ MOKINIŲ
INTEGRUOTO ISTORIJOS - TECHNOLOGIJŲ KONKURSO

„LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI – 100“
(konkursas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui)

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
„ Vasario 16 – oji Lietuvai yra data, kurią pasižymime kalendoriuose ir prisimename vienąsyk
metuose kaip svarbiausios valstybinės šventės dieną. Visą kitą laiką ji yra ne data arba kur kas
daugiau negu data. Tai Vasario 16 – oji be metų... nuolat egzistuojanti idėja ir teisė , už kurią
kovojama, dėl kurios žūstama, nes ji tapo esmine, kitkuo nepakeičiama dvasine vertybe“ .
Vytautas Landsbergis “ Vasario 16-osios prasmė“

1. Integruoto istorijos-technologijų konkurso ,,Lietuvos Nepriklausomybei – 100“
(toliau- konkursas) nuostatai reglamentuoja integruoto konkurso tikslą, dalyvius,
organizatorius, organizavimo, darbų pateikimo, vertinimo, dalyvių skatinimo tvarką ir
kitą su integruotu konkursu susijusią veiklą.
2. Respublikinio integruoto konkurso organizatoriai: Vilniaus Žirmūnų gimnazija.
Respublikinio integruoto konkurso partneriai: LR Seimas, Lietuvos gimnazijų asociacija
(LGA), Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos istorijos mokytojų asociacija
(LIMA), Signatarų namai.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Integruoto konkurso tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi savo valstybės istorija,
kultūra, ugdyti mokinių pilietiškumą, kūrybinius polinkius.

4. Uždaviniai:
4.1. ugdyti tautinę savimonę, pagarbą savo tautai ir valstybės tradicijoms;
4.2. atskleisti Lietuvos mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, plėsti kultūrinį akiratį.
4.3. prisiminti ir padėti suvokti Lietuvos valstybingumo atkūrimo XX a. pradžioje
problematiką;
4.4 skatinti ir ugdyti moksleivių istorinį kūrybingumą, originalumą, panaudojant įvairias technikas
bei medžiagas, šiuolaikines technologijas.
4.5 skatinti Lietuvos mokyklų / švietimo įstaigų bendravimą bei bendradarbiavimą.
III. DALYVIAI
5. Konkurso dalyviai – Lietuvos respublikos gimnazijų I – IV klasių mokiniai.
Skiriamos dvi konkurso dalyvių grupės:
I grupė – gimnazijos I–II klasių mokiniai;
II grupė – gimnazijos III –IV klasių mokiniai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6. Konkursas vykdomas trimis etapais:
6.1. Paraiškas prašome pateikti iki 2017 11 01 Dalyvių anketos forma pridedama (Priedas Nr. 1).
6.2. I etapas – 2017 m. spalio 1 – lapkričio 20 d. – I etapo metu Lietuvos gimnazijų mokiniai
atlieka kūrybinius darbus – kuria originalius istorinius suvenyrus, skirtus Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui. Suvenyras turi būti susietas su istoriniu laikotarpiu “Lietuva 1914 – 1920 m.“
ir mokinio parašytu istoriniu darbu. Siūlome mokyklose organizuoti vietinius turus (parodas,
konferencijas), kurių metu būtų galima atrinkti perspektyviausius konkurso dalyvius. Pirmo etapo
metu mokykloje išrenkami geriausi I ir II grupės mokinių kūrybos darbai (ne daugiau 1-2 iš
kiekvienos dalyvių grupės).
6.3. Mokinio istorinio rašto darbą su suvenyro kūrybinio proceso ir rezultato nuotraukomis ar
filmuota medžiaga siųsti el. paštu: lietuvai100vzg@gmail.com iki 2017 12 01.
6.4. II etapas - vertinimas. 2017 12 01 – 2018 01 20. Organizatorių sudaryta vertinimo konkurso
komisija atrinks geriausius autorių darbus, kurie bus pakviesti į konferenciją-parodą 2018m. kovobalandžio mėn.(data dar tikslinama).

6.5. III etapas – baigiamasis renginys: Lietuvos mokinių geriausių istorinių rašomųjų darbų
pristatymas (POWER POINT) ir geriausių istorinių suvenyrų paroda vyks LR Seime, apie kurį bus
informuojama atskirai. (Numatomas laikas 2018 m. kovas- balandis. Derinama parodos ir
konferencijos laikas.)
V. DARBŲ REIKALAVIMAI
7. Reikalavimai istoriniam suvenyrui:
7.1. Suvenyras turi sietis su istoriniais įvykiais, kultūrinu paveldu. Galima remtis senelių prosenelių
istoriniu, kultūriniu palikimu.
7.2. Suvenyras gali būti gaminamas iš įvairių medžiagų (molio, lino, medžio, popieriaus, audinio,
metalo ir kt.)
7.3. Atlikimo technika ir suvenyro forma laisvai pasirenkama.
7.4. Suvenyro dydis iki 50x50 cm. Trijų matmenų suvenyrai negali viršyti 50 x 50 x 50 cm dydžio,
8. Reikalavimai istoriniam darbui:
8.1. Istorinis darbas turi būti susietas su gaminamu/kuriamu istoriniu suvenyru ir su istoriniu
laikotarpiu “Lietuva 1914 – 1920 m.“

Rekomenduojamos temos:
1) Lietuvos visuomenės požiūris į Pirmąjį pasaulinį karą;
2) vokiečių okupacinė valdžia ir jos politika Lietuvoje Pirmojo pasaulinio karo metais;
3) Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti;
4) 1917 m. rugsėjo mėn. Vilniaus konferencija. Nutarimai. Lietuvos taryba;
5) 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracija; Lietuvos tarybos veikla po gruodžio 11 d.;
6) 1918 m. Vasario 16 d. aktas;
7) politinė situacija Lietuvoje po 1918 m. vasario 16 d.;
8) Pirmojo pasaulinio karo atminimo įamžinimas;
9) Lietuvos Nepriklausomybės kovos 1918 – 1920 m.;
10) Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo įamžinimas (gyvenamoje vietovėje, artimoje
aplinkoje)
11) žymūs Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjai, jų nuopelnai Lietuvai XX a. pr.;
12) Lietuvos mokslo, švietimo, kultūros raida;
13) Lietuvos kaimas;

14) lietuviškos tradicijos, jų puoselėjimas ir saugojimas.
8.2. Mokinys gali kurti istorinį suvenyrą ir rašyti istorinį darbą savo pasirinkta tema, laikantis
konkurso nuostatuose nurodytų chronologinių ribų.
8.3. Tituliniame lape turi būti nurodyta: savivaldybė, mokyklos pavadinimas, adresas, autoriaus (ių) vardas, pavardė, klasė, konsultavusio mokytojo(-ų) vardas(-ai) ir pavardė(-ės), darbo
pavadinimas paryškintas.
8.4. Mokinio istorinis rašomasis darbas turi atitikti raštvedybos reikalavimus. Darbo imtis
(rekomenduojama) A4 formato 2-3 puslapiai.
8.5. Būtina pridėti 1-5 nuotraukas apie istorinio suvenyro kūrimo procesą.
8.6. Darbo pabaigoje pateikti naudotos literatūros sąrašą.
VI. VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAS
9. Istorinius suvenyrus ir darbo aprašą vertina Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktoriaus patvirtinta
vertinimo komisija.
9.1. Darbai vertinami dviejose dalyvių grupėse.
9.2. Vertinant darbus atsižvelgiama, ar istorinis suvenyras ir mokinio rašto darbas tarpusavyje
susieti bei atitinka istorinio laikotarpio chronologines ribas; ar istorinis suvenyras aiškiai
reprezentuoja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematiką; atsižvelgiama į jo funkcionalumą,
pritaikomumą, originalumą, estetiškumą, aktualumą, novatoriškumą, kitų reikalavimų atitiktį.
9.3. Vertinimo komisija iš kiekvienos dalyvių grupės atrenka vertinimo kriterijus labiausiai
atitinkančius geriausius darbus, kurių autoriai apdovanojami LR Seimo padėkos raštais,
organizatorių, rėmėjų dovanomis. Kuruojantiems mokytojams įteikiami LR Seimo padėkos raštai.
9.4. Konkurso II etape dalyvavusiems mokiniams ir juos kuravusiems mokytojams išsiunčiami arba
įteikiami dalyvio pažymėjimai.
9.5. Konkurso nugalėtojų darbai pristatomi baigiamajame renginyje - LR Seime vykstančioje
respublikinėje mokinių konferencijoje – parodoje “Lietuvos Nepriklausomybei – 100“ .
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Informacija apie Konkursą skelbiama Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Gimnazijų asociacijos
internetinėse svetainėse: www.vzg.lt www.lga.vilnius.lt

11. Pateikdami darbus, konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai
suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti
konkursui pateiktus darbus ar jų kopijas, renginio metu darytas nuotraukas Lietuvoje ar užsienyje.
12. Po Konkurso baigiamojo renginio eksponatus galima atsiimti Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje iki
gegužės 25d. Organizatoriai eksponatų nesiunčia.
13. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
14. Konkursą koordinuoja Vilniaus Žirmūnų gimnazijos technologijų mokytoja Vaida Gailiūnienė,
tel.nr.: 868447551, ir istorijos mokytoja – metodininkė Rasa Šilinskienė, tel. nr.: 868217451; el.
paštas: lietuvai100vzg@gmail.com

______________________________

