
                                                     

 
 

RESPUBLIKINIS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ 

ŽINIŲ TURNYRAS „LIETUVA - TAI AŠ“ 

2023 METŲ ŽINIŲ TURNYRO NUOSTATAI 

2023-02-09 

Kaunas 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vasario 16-ąją švenčiame modernios Lietuvos gimimą, o Kovo 11-ąją valstybės 

nepriklausomybės atkūrimą. Valstybės atkūrimo akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis 

iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir 

dabarties klausimus praeičiai. Siekiant, kad mūsų mokiniai nepamirštų didžiuotis, jog yra 

nepriklausomos Lietuvos valstybės dalis, organizuojamas, jau tradicija tapęs, profesinio mokymo 

įstaigų mokinių žinių turnyras Lietuva  – tai aš.  

 2. Žinių turnyro klausimai apima temas iš istorijos, nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos,  lietuvių kalbos, literatūros ir etninės kultūros, gamtamokslinio pažinimo bendrųjų ugdymo 

programų sričių.  

II. ŽINIŲ TURNYRO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Žinių turnyro tikslas – ugdyti mokinių pilietinį sąmoningumą, skatinant pažinimą ir 

didžiavimąsi nepriklausomos Lietuvos valstybe. 

4. Žinių turnyro uždaviniai: 

4.1. Motyvuoti mokinius domėtis ir plėsti dalykines žinias apie valstybės istoriją, 

nacionalinį saugumą, kalbą ir kultūrą, gamtamokslinį pažinimą, kritiškai mąstyti bei 

bendradarbiaujant kūrybiškai ir savarankiškai veikti; 

4.2. Stiprinti mokinių pilietinį sąmoningumą; 

4.3. Skatinti profesinio mokymo įstaigų mokytojų ir mokinių iniciatyvumą ir puoselėti 

bendradarbiavimą. 

 

 



                                                     
III. ŽINIŲ TURNYRO DALYVIAI 

5. Žinių turnyre gali dalyvauti III-IV gimnazijos (11-12 kl.) klasių mokiniai.  

6. Dalyvių skaičius: iš kiekvienos profesinio mokymo įstaigos kviečiami dalyvauti du 

mokiniai (komanda) ir  lydintis mokytojas.   

7. Dalyvių komanda registracijos metu turi pateikti savo atstovaujamą mokymo įstaigą 

atspindintį komandos pavadinimą. Dalyvių registracijos forma pridedama šių nuostatų priede (žr. 

priedas Nr. 1).  

8. Renginys bus pradedamas pristatymu. Lydintis mokytojas pristato dalyvius ir mokymo 

įstaigą, kuriais atstovauja (pristatymas 2-3 sakiniais).  

IV. ŽINIŲ TURNYRO ORGANIZAVIMAS 

8. Žinių turnyro organizatoriai: Kauno technologijų mokymo centras ir Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo centras.  

9. Žinių turnyro vieta: Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras, Didžioji salė, 

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas.  

10. Žinių turnyro laikas: 2023 m. kovo 1 d., 12.00 val. Dalyvių registracija nuo 11.30 

val.  

11. Dalis žinių turnyro bus organizuojama žaidimais grįstoje mokymosi platformoje 

Kahoot!, todėl  Dalyviai reginio metu su savimi turi turėti išmaniuosius įrenginius.  

12. Žinių turnyro dalyvius užregistruoja ir kontaktinius duomenis pateikia įstaigos 

mokytojas elektroninėje registracijos formoje, kuri yra šių nuostatų priede (žr. priedas Nr. 1). 

13. Registracija dalyvauti konkurse vykdoma iki 2023 m. vasario 24 d. Registracijos 

anketas siųsti šiuo elektroniniu paštu: konkursai@kautech.lt . 

14. Kilus klausimams dėl konkurso organizavimo kreiptis el. paštu: 

konkursai@kautech.lt. Taip pat papildomą informaciją apie konkurso organizavimą teikia geografijos 

mokytojas metodininkas Arūnas Mainonis, mob. +37065983081.    

15. Žinių turnyro laimėtojai apdovanojami diplomais ir atminimo suvenyrais. 

Dalyvavusiems mokiniams ir mokytojams įteikiamos padėkos. Papildytas žinių bagažas, puiki 

nuotaika, azartas – garantuojami.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti Konkurso nuostatus iš anksto apie tai 

informavę dalyvius.  

__________________________ 
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2023 METŲ ŽINIŲ TURNYRO  

NUOSTATŲ 

Priedas Nr. 1 

 

 

2023 METŲ ŽINIŲ TURNYRO DALYVIŲ  

REGISTRACIJOS FORMA 

 

1. Profesinio mokymo 

įstaiga 

 

2. Mokinius lydinčio mokytojo kontaktiniai duomenys:  

2.1. Mokytojo vardas ir 

pavardė 

 

2.2. Mokytojo kontaktinis 

telefonas ir elektroninis 

paštas 

Mob. tel.: 

El. p.:  

3. Mokinių duomenys: 

3.1. Mokinio vardas ir 

pavardė 

 

3.2. Mokinio vardas ir 

pavardė 

 

4. Komandos pavadinimas  

______________________________ 


