PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
direktoriaus
2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-278
KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROTMŪŠIO
10 KLASĖS MOKINIAMS „NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVOS“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai nustato Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10 (II gimnazijos) klasės mokinių
protmūšio „Nepriklausomybės kovos“ organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Protmūšį organizuoja Kauno jėzuitų gimnazija, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (toliau –
KPKC).
3. Protmūšio partneriai:
• Leidykla ,,Šviesa“
• Lietuvos kariuomenės (LK) Karinės oro pajėgos (KOP)

II SKYRIUS
TIKSLAS
4. Protmūšio organizavimo tikslas – taikant aktyvius ir netradicinius mokymo(si) metodus ugdyti
nuostatą, kad kiekvienas mokinys turi gerai išmanyti ir suprasti savo šalies istoriją, stiprinti
tapatumo ir pasididžiavimo gimtine jausmą, puoselėti gimtojo krašto tradicijų išugdytas dvasines
vertybes. Protmūšis skirtas Lietuvos kariuomenės 100-mečiui ir Lietuvos nepriklausomybės
100-mečiui paminėti.

III SKYRIUS
UŽDAVINIAI
5. Skatinti mokinius domėtis šalies istorija ir puoselėti tautinę savimonę bei pilietines vertybes,
aptarti Lietuvos nepriklausomybės kovas, Lietuvos kariuomenės kūrimąsi, žymius to meto Lietuvos
karius ir karininkus, politinius veikėjus.
6. Ugdyti mokinių sąmoningumą, formuoti atsakingą požiūrį į šalies istorinį palikimą.
7. Skatinti mokinių kūrybiškumą, plėtoti jų asmeninę, socialinę, pilietinę, meninę bei pažinimo
kompetencijas.
8. Ieškoti naujų saviraiškos formų, ugdančių kūrybiškumą.
9. Mokyti mokinius argumentuotai reikšti savo nuomonę bei logiškai ją pagrįsti.

10. Skatinti patriotizmą.
11. Ugdyti bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius.

IV SKYRIUS
DALYVIAI
12. Protmūšyje kviečiamos dalyvauti Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10 (II gimnazijos)
klasės mokinių komandos.

V SKYRIUS
PROTMŪŠIO ORGANIZAVIMAS
13. Protmūšio laikas – 2018 m. gruodžio 5 d. (trečiadienis) 14 val., vieta – Kauno jėzuitų gimnazija
(Rotušės a. 9). Registracija prasideda 13.30 val.
14. Protmūšio eiga:
14.1. Protmūšį sudaro 3 dalys.
14.2. I dalis – atviri klausimai.
Klausimai suskirstyti pagal tematiką. Vykdomi 3 turai.
I turas – Lietuvos kariuomenės kūrimasis 1918–1920 m.;
II turas – Lietuvos karininkai ir kariai 1918–1920 m.;
III turas – Žymiausi mūšiai 1918–1920 m.
Klausimai bus pateikiami naudojant informacines technologijas.
Komandos nariai į klausimus atsako raštu (lapai bus pateikti).
Atsakymui į klausimą skiriamos 2 min.
Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriama po 1 tašką.
Po kiekvieno turo atsakymai bus renkami ir vertinami.
Iš viso bus pateikta 30 klausimų.
Protmūšio metu griežtai draudžiama naudotis pagalbos priemonėmis (mobiliaisiais telefonais,
knygomis ir pan.).
14.3. II dalis – kūrybinio darbo – vaizdo užduoties pristatymas: tema „Lietuvos nepriklausomybės
kovos“. Kiekviena komanda iš anksto paruošia vaizdo užduotį kitai protmūšyje dalyvaujančiai
komandai. Vaizdo užduoties trukmė 3–5 min. Burtų būdu komanda išsitraukia komandą- ir pateikia
jai užduotį. Jei komanda, gavusi užduotį, neatsako – teisę atsakyti ir pelnyti papildomą tašką turi bet
kuri protmūšyje dalyvaujanti komanda.
Už vaizdo užduoties paruošimą ir pateikimą maksimaliai gali būti vertinama 5 taškais.
Už vaizdo užduoties teisingą atsakymą skiriamas 1 taškas.
Užduotis ruošti – naudojant pateiktus šaltinius.

Vaizdo užduotį siųsti organizatoriams iki gruodžio 1 d.
Į protmūšį komanda turi atsinešti ir prieš renginį vertinimo komisijai paduoti popierinį užduoties
variantą su teisingu atsakymu.
14.4. III dalis – KOP užduotis-klausimas. Vertina KOP atstovas, gautas vertinimas pridedamas prie
bendros komandos taškų sumos.
15. Dalyvauti ir registruotis protmūšyje gali viena komanda iš Kauno miesto bendrojo ugdymo
mokyklos. Komandą sudaro 3 tos pačios ugdymo įstaigos mokiniai.

VI SKYRIUS
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
16. Komandų pasirodymą vertina komisija, atsižvelgdama į komandų žinias apie Lietuvos
nepriklausomybės kovas, Lietuvos kariuomenės kūrimąsi, Nepriklausomybės laikotarpio karininkus
ir karius, politinius veikėjus, mūšius ir karines operacijas. Kūrybiniai darbai vertinami už temos
atskleidimą, trukmę, kūrybiškumą, meninę raišką ir darbo estetiką, užduoties aiškumą.
17. Protmūšio laimėtojai apdovanojami organizatorių diplomais; visi dalyviai – padėkos raštais.
18. Rezultatai aptariami Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkime. Protmūšio
laimėtojai bus apdovanoti renginio rėmėjų prizais, KPKC organizuotoje istorijos olimpiadų ir
konkursų laureatų apdovanojimo šventėje.
PROTMŪŠIO PROGRAMA
19. Lietuvos kariuomenės kūrimasis 1918–1920m.
20. Lietuvos nepriklausomybės kovų laikotarpio Lietuvos karininkai ir kariai, politiniai veikėjai.
21. Lietuvos nepriklausomybės kovų žymiausi mūšiai ir karinės operacijos.

VII SKYRIUS
REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA
22.Autorių kolektyvas. Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos. Vilnius, 2013 m.
23. Naujausiųjų laikų istorijos vadovėliai. 10 klasei.
24. http: //www.šaltiniai.info ( Modernioji Lietuvos respublika).
25. http ://www.partizanai.org / karys-1963 m.-7-9/5423- lietuvos kariuomenes- kurimasis.
26. http //www. tb.lt/LT- karininkai/karo - mokykla(2).htm
27. http://lt1918.lt/straipsniai/lietuva-pries-100-metu-kariuomenes-kurimo-uzuomazga-ir drasuslietuviu-manevrai-geopolitiskai-karsta-1918-m-vasara/

VIII SKYRIUS
IŠANKSTINĖ DALYVIŲ REGISTRACIJA
28. Protmūšio dalyviu tampama atsiuntus paraišką iki 2018 m. lapkričio 28 d. Registracijos
anketoje nurodoma: mokyklos pavadinimas, komandą ruošusio (-ios) mokytojo (s) vardas, pavardė,
dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija, komandos sudėtis (3 mokiniai, kiekvieno mokinio
vardas, pavardė, klasė).
29. Registracijos anketos (Priedas Nr. 1) siunčiamos protmūšio organizavimo komisijai adresu:
l.baliukeviciene@gmail.com iki 2018 m. lapkričio 28 d. (atsakingas asmuo – Lina Baliukevičienė,
mob. tel. 8 616 76 363).

IX SKYRIUS
ORGANIZAVIMO GRUPĖ
30. Organizavimo grupės pirmininkė – Aušrinė Šerepkienė, Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Arūnas Baliukevičius, Kauno jėzuitų gimnazijos vyresnysis istorijos mokytojas;
Edita Morkūnienė, Kauno Saulės gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;
Lina Baliukevičienė, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;
Laura Vaitkevičienė, KPKC metodininkė.

X SKYRIUS
VERTINIMO GRUPĖ
31. Vertinimo grupės pirmininkė – Lina Baliukevičienė, Kauno Viktoro Kuprevičiaus
progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė.
Nariai:
Vidas Adrulionis, KTU inžinerijos licėjaus istorijos mokytojas metodininkas;
Arūnas Baliukevičius, Kauno jėzuitų gimnazijos vyresnysis istorijos mokytojas;
Ričardas Jarmalauskas, Kauno Saulės gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas;
Edita Morkūnienė, Kauno Saulės gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;
Rasa Varsackytė, Kauno jėzuitų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė.
XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Dalyvavimas protmūšyje reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais
nuostatais.
___________________________

Priedas Nr. 1

REGISTRACIJOS ANKETA

Mokyklos pavadinimas
Komandą ruošusio(-sios) mokytojo(s)
vardas, pavardė, dėstomas dalykas,
kvalifikacinė kategorija, telefonas, el.
paštas
Dalyvių vardai, pavardės, klasė

Dalyviai

