P AT V I R T I N T A
Raseinių rajono švietimo pagalbos
tarnybos direktoriaus
2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. DO-74
RASEINIŲ RAJONO IR RESPUBLIKOS ŠALTINIO VARDO BENDROJO UGDYMO
MOKYKLŲ 7-8 KLASIŲ MOKINIŲ ISTORIJOS ŽINIŲ KONKURSO
„PIRMYN Į PRAEITĮ“ NUOSTATAI
Praeityje sukaupta milžiniška žmonijos patirtis nereikalinga pačiai sau – praeičiai – jos
iškovojimai reikalingi patvirtinti dabarties darbams ir tvarios ateities kūrybai – taigi, pirmyn į
praeitį!
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso „Pirmyn į praeitį“ (toliau - konkursas) nuostatai reglamentuoja šios
priemonės tikslus, dalyvius, turinį, organizavimo ir vertinimo tvarką bei skatinimą.
2. Konkursas yra gabiųjų mokinių ugdymo projektas, skatinantis bendrojo ugdymo
mokyklų 7-8 klasių mokinių akademinių tradicijų, istorinio ir bendrojo išsilavinimo plėtojimą.
3. Konkurso organizatoriai: Raseinių Šaltinio progimnazija, Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnyba.
II. KONKURSO TIKSLAI IR TEMATIKA
4. Konkurso tikslas – Lietuvos ir pasaulio istorijos žinių pagrindu ugdyti bendrakultūrinį
akiratį, visapusiškumą, atvirumą aktualiai, į patriotines-pilietines bei humanistines vertybes
orientuotai informacijai.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1. Plėtoti bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių neformalios akademinės
veiklos tradicijas;
5.2. Skatinti kūrybiškumą, atliekant netradicinio sprendimo reikalaujančias užduotis,
plėtojant intelektinės veiklos gebėjimus;
5.3. Plėtoti mokinių domėjimąsi istorijos mokomuoju dalyku, mokslo, kultūros, kitų
konkurso tematikoje atsispindinčių sričių žiniomis;
5.4. Kelti mokinių mokymosi motyvaciją ir saviugdą;
5.5. Sudaryti galimybes gabiųjų mokinių saviraiškai, skatinant jų įsitraukimą į
intelektualinę veiklą.
5.6. Aktyvinti mokinių smalsumą, žingeidumą, sumanumą.
7. Konkurso tematika: konkurso klausimai rengiami iš 7-8 klasių istorijos Bendrųjų
programų numatyto turinio apimties bei artimai su tuo turiniu susijusiais visuomenės ekonominio,
kultūrinio, politinio, socialinio gyvenimo reiškiniais, atsispindinčiais šiuolaikinėje kultūroje,
religijoje, žiniasklaidoje. Chronologijos požiūriu – tai Lietuvos ir Pasaulio istorijos laikotarpis nuo
civilizacijos pradžios iki naujųjų amžių pradžios (iki XVII a. imtinai).
III. KONKURSO DALYVIAI IR ORGANIZAVIMAS
8. Konkurso dalyviai: Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių Šaltinio vardą, ir
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių komandos.
9. Komandą sudaro 3-5 žmonės, iš kurių bent vienas turėtų būti 7 klasės mokinys.
10. Konkursas vyks Raseinių Šaltinio progimnazijoje 2022 m. gegužės 5 d.
(ketvirtadienį) 10 val.
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11. Mokyklų atstovai iki 2022 m. balandžio 27 d. (trečiadienio) organizatoriams el. paštu
j.janusas@saltiniomokykla.lt atsiunčia dalyvio paraišką (1 priedas), kurioje išvardinti komandos
nariai, nurodyta klasė, kurioje jie mokosi, nurodyti rengusio mokytojo vardas pavardė, kvalifikacinė
kategorija. Suderinus su organizatoriais, konkurse gali dalyvauti daugiau negu viena tos pačios
mokyklos komanda.
12. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaroma konkurso
vertinimo komisija.
13. Konkursas vykdomas remiantis proto kovų turnyrų principais. Jis sudarytas iš penkių
teminių turų po 10 klausimų. Žaidimo vedėjas paskelbia turo temą ir garsiai perskaito dešimt
klausimų, kuriuos kiekviena komanda aptaria per minutę laiko ir savo atsakymą užrašo atsakymų
lape. Turo pabaigoje komanda atsakymus atiduoda vertintojams, kurie apibendrinę atsakymus,
paskelbia rezultatus. Po penkių turų paaiškėja nugalėtojai. Jais tampa daugiausiai taškų per penkis
turus surinkusi komanda.
Jei dvi ar daugiau komandų surenka vienodai taškų, tuomet aukštesnę vietą užima
paskutiniame ture geriau pasirodžiusi komanda. Jei komandos paskutiniame etape surinko vienodai
taškų, tuomet aukštesnę vietą užima komanda, surinkusi daugiau taškų priešpaskutiniame ture ir taip
toliau. (Kiekvienu atveju, jei dėl kokių nors aplinkybių keičiamas konkurso formatas, būsimi
konkurso dalyviai bus iš anksto apie tai įspėjami).
14. Už teisingą atsakymą į vieną klausimą komanda gauna 1 tašką. Už pusę teisingo
atsakymo komanda gauna 0,5 taško. Atskirais atvejais dalis teisingo atsakymo gali būti įvertinta
0,25 taško. Už neteisingą atsakymą taškai neskiriami.
IV. KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS
15. 1-3 vietų laimėtojams įteikiami Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos diplomai
ir rėmėjų įsteigti prizai, juos parengusiems pedagogams – Raseinių rajono švietimo pagalbos
tarnybos padėkos ir pažymos, kitas komandas parengusiems pedagogams – pažymos.
16. Visos komandos, dalyvaujančios konkurse, apdovanojamos Raseinių Šaltinio
progimnazijos padėkos raštais.

__________________
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Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo
bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių
istorijos žinių konkurso „Pirmyn į praeitį“
nuostatų 1 priedas
RASEINIŲ RAJONO IR RESPUBLIKOS ŠALTINIO VARDO BENDROJO UGDYMO
MOKYKLŲ 7-8 KLASIŲ MOKINIŲ ISTORIJOS ŽINIŲ KONKURSO
„PIRMYN Į PRAEITĮ“ DALYVIO PARAIŠKA
Tikslus mokyklos pavadinimas
Komandos nariai: vardas, pavardė,
klasė

1.
2.
3.
4.
5.

Rengusio mokytojo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija, telefono Nr.,
el. pašto adresas
Dalyvio paraiškas siųsti Raseinių Šaltinio progimnazijos mokytojui Jonui Janušui iki
2022 m. balandžio 27 d. (trečiadienio) el. paštu: j.janusas@saltiniomokykla.lt

