PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. kovo 27 d. Nr. V-183
KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ
PILIETINIŲ INICIATYVŲ KONKURSO „MES KURIAME PILIETINĮ KAUNĄ“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai nustato Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų pilietinių iniciatyvų
konkurso „Mes kuriame pilietinį Kauną“ organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Kovo 11-osios
gimnazija.
3. Konkursas organizuojamas siekiant paminėti jubiliejinius XX amžiaus Lietuvos
valstybės istorijos įvykius, vedusius į Kovo 11-ąją, ir įsijungimą į tarptautines organizacijas NATO,

ES, jos sėkmės istorijas.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Konkurso tikslas – paminėti jubiliejinius XX amžiaus Lietuvos valstybės istorijos įvykius,
skatinti mokinius didžiuotis savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies piliečiais. Suteikti
galimybes mokyklų bendruomenėms pristatyti bendruomeniškumo ir savanoriškos veiklos
pavyzdžius bei pasidalinti gerąja patirtimi.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1. ugdyti mokinių pilietinį, etnokultūrinį, ekologinį ir socialinį sąmoningumą;
5.2. formuoti atsakingą ir rūpestingą jaunimo požiūrį į gimtosios šalies istoriją, jos
atminimo įprasminimą;
5.3. ugdyti mokinių aktyvią pilietinę poziciją sprendžiant šiuolaikinės visuomenės
problemas;
5.4. ugdyti istorinio paveldo puoselėjimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.
III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS, EIGA, DALYVIAI
6. Konkursas vyks 2019 m. balandžio 5 d. (penktadienį) 14.00 val. Kauno Kovo 11-osios
gimnazijoje, Kovo 11-osios g. 50, kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt, tel. (8 37) 45 14 18.
Registracija pradedama nuo 13.30 val.
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7. Konkurse dalyvauja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 (1-8 ir I–IV
gimnazijos) klasių mokinių komandos (3–5 mokiniai), pristatančios mokyklos bendruomenės
2018–2019 m. m. įgyvendintą arba pradėtą pilietinę iniciatyvą.
Pilietinė iniciatyva, tai iš visuomenės (mokyklos bendruomenės) kilusi iniciatyva, kuria siekiama
įgyvendinti tam tikrą visuomenei svarbų projektą, idėją.
Konkurso globėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Vasiliauskas.

IV SKYRIUS
PILIETINIŲ INICIATYVŲ SRITYS
8. Istorinė.
9. Etnokultūrinė.
10. Ekologinė.
11. Socialinė.
V SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRANEŠIMUI
12. Pranešimo trukmė iki 10 minučių.
13. Pranešimo medžiaga konkurse gali būti demonstruojama skaidrėse, sukurtame filme.
VI SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJAI
14. Pilietinės iniciatyvos originalumas, aktualumas, paveikumas (rezultatyvumas).
15. Pilietinės iniciatyvos pristatymo kūrybiškumas, vaizdumas, idėjos perteikimo
tikslumas.
16. Apdovanojimai:
16.1. visiems pilietinių iniciatyvų konkurso dalyviams bus įteikti Kauno Kovo 11-osios
gimnazijos direktoriaus padėkos raštai;
16.2. nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti – Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
direktoriaus padėkos raštai, LR Seimo nario G. Vasiliausko prizai.
VII SKYRIUS
IŠANKSTINĖ DALYVIŲ REGISTRACIJA
17. Konkurso dalyviu tampama atsiunčiant registracijos anketą (priedas) iki 2019 m.
balandžio 2 d. el. paštu grazina.stoniene@gmail.com (el. pašto laukelyje tema nurodyti Pilietinių
iniciatyvų konkursas).

REGISTRACIJOS ANKETA
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Komandos dalyvių vardai, pavardės, klasės
Mokytojo(ų) pavardė, vardas, kvalifikacinė
kategorija, kontaktiniai duomenys (telefono
nr., el.paštas).
Pilietinės iniciatyvos sritis ir pavadinimas
Pristatymo forma
(informuokite apie reikalingą techniką)

____________________________

