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LIETUVOS MOKINIŲ KONKURSO „GAMTA – LIETUVIŠKOS GALIOS GIMTIS“, 

SKIRTO LAISVöS GYNIMO IR DIDŽIŲJŲ NETEKČIŲ ATMINIMO METAMS, 
NUOSTATAI 

 
I. KONKURSO PAGRINDINöS NUOSTATOS 

 
1. Konkurso „Gamta – lietuviškos galios gimtis“ (toliau – konkursas) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus ir siekius, eigą ir darbų vertinimo bei dalyvių skatinimo 
tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, konkurso partneris – 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 

3. Konkursas skiriamas 2011-iesiems Laisv÷s gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo 
metams. 

 
II. KONKURSO TIKSLAS IR SIEKIAI 

 
4. Konkurso tikslas ir siekiai: 

4.1. Konkurso tikslas – skatinti vaikų, jaunimo, vietos bendruomenių dom÷jimąsi savo 
aplinkos praeitimi, tautos pasipriešinimo istorija, ieškoti tautos galios ir mentaliteto 
šaknų mūsų krašto gamtin÷je aplinkoje. 

4.2.  Pagrindinis siekis – fiksuoti žmonių, patyrusių tautos rezistencijos negandas, istorinę 
atmintį pagal krašto gamtin÷s aplinkos poveikį (pvz., bunkerių įkūrimo vietos, 
steb÷jimo, kovos, slapstymosi, susitikimų su vietos gyventojais ir kt.). 

4.3. Supažindinti jaunimą su vietov÷s gamtos paveldo ir kritinių tautos istorijoje 
momentų sankirtomis, perteikti tautos istorinę atmintį įvairiomis kūrybin÷s raiškos 
priemon÷mis, pažvelgti į ją dabartinių vaikų ir jaunimo akimis. 

4.4. Pateikti atliktą veiklą gyvenamosios vietos bendruomenei, plačiajai visuomenei, 
stiprinti įvairaus amžiaus ir patirties žmonių ryšį. 

 
III. KONKURSO DALYVIAI 

 
5. Konkurse dalyvauja šalies bendrojo lavinimo mokyklų komandos. Išankstin÷ registracija 

vyksta  2011 05 01–2011 05 31. Atsiunčiama užpildyta dalyvio anketa (žr. priedą). 
6. Komandas sudaro mokyklų iniciatyvin÷s grup÷s, kurioms vadovauja mokytojas. Jis 

formuoja mokinių komandą pagal geb÷jimus ir pom÷gius (dom÷jimąsi istorija, gamtos 
mokslais, literatūrinius, meninius geb÷jimus ir kt.). Komandos mokiniai turi būti 
motyvuojami – supažindinti su laisv÷s gynimo ir didžiųjų netekčių istorija ir jos prasme 
tautos gyvenime. 

7. Mokyklos komandų mokinių skaičius neribojamas. 
 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
 

8. Konkurso veiklos ir turinys pasirenkami atsižvelgiant į mokyklos komandos narių amžių, 
interesus ir paj÷gumą. 



9. Komandai vadovaujantis mokytojas, bendradarbiaudamas su kitais mokytojais, mokyklos 
vadovu, parengia veiklos planą ir užduotis mokiniams, numato konkurso eigą ir datas 
mokykloje. 

10. Konkursas organizuojamas etapais: 
10.1. Pirmasis etapas vyksta 2011 m. gegužę–rugs÷jį. Komandų mokiniai, vadovaujami 

mokytojo, supažindinami su numatyto darbo tikslais, pasirengia susitikimui su 
rezistencijos dalyviais, kartu rengia klausimynus. Jie kaupia informaciją, lanko 
rezistencijos dalyvius, fiksuoja jų atsiminimus. Klausimynuose turi atsispind÷ti 
gamtin÷s aplinkos ir istorinių vietov÷s įvykių sąsajos (pvz., miškas ir partizanai, 
senieji kaimai ir vienkiemiai, jų griovimas, priverstin÷ kolektyvizacija, gimtoji žem÷, 
vaikyst÷s gamtos atsiminimai ir žmonių netektys, tr÷mimai, jų priežastys ir kt.). 

10.2. Antrasis etapas vyksta 2011 m. rugs÷jį–spalį. Atsiminimai ir kita medžiaga 
(literatūros, kraštotyros duomenys) aptariami, nagrin÷jami ir interpretuojami įvairių 
dalykų pamokose, būreliuose. Pateikimo formos – laisvos (rašiniai, kraštotyros 
medžiaga, dail÷s, literatūros, multimedijos kūriniai ir kt.). Su atliktais darbais 
supažindinama vietos bendruomen÷. 

10.3. Trečiasis etapas – iki 2011 spalio 23 d. darbai (piešiniai, rašiniai, vaizdo ir garso 
įrašai, kraštotyros medžiaga, parengti klausimynai ir kt.) siunčiami į Lietuvos 
jaunųjų gamtininkų centrą adresu: Konkursui „Gamta – lietuviškos galios gimtis“, 
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44,  Vilnius, LT-11302.  

10.4. Nugal÷tojai kviečiami į renginio baigiamąjį renginį asmeniškai per savaitę nuo 
konkurso pabaigos, protokolas skelbiamas tinklalapiuose www.gamtininkai.lt, 
www.genocid.lt, spaudoje.  

11. Darbus galima atsiimti 2 m÷nesius konkursui pasibaigus. 
 

V. VERTINIMAS, DALYVIŲ SKATINIMAS 
 

12. Konkurso vertinimo komisiją sudaro organizatorių ir partnerių atstovai, ją tvirtina 
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktorius. 

13. Nugal÷jusių komandų atstovai (3 mokiniai, 1 mokytojas) dalyvauja 3 dienų ekspedicijoje 
„Gamta – tautos stipryb÷s šaltinis“, kurios maršrutas sudaromas pagal įdomiausią 
mokinių darbuose užfiksuotą medžiagą, lankant šalies gamtos ir kultūros paveldo 
objektus. 

14. Konkurso nugal÷tojai apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštais, 
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro pad÷kos raštais, atminimo dovanomis, r÷m÷jų prizais. 

15. Komandų nugal÷tojų mokytojai apdovanojami Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pad÷kos raštais, atminimo 
dovanomis. 

16. Vertingiausia konkurso medžiaga, autoriams sutikus, skelbiama organizatorių ir partnerių 
interneto puslapiuose ir spaudoje, demonstruojama parodose ir kitose viešosiose erdv÷se. 

 
Konkurso koordinatoriai: 
Almantas Kulbis, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Ekologijos ir aplinkosaugos skyriaus 

metodininkas, el. paštas a.kulbis@gamtininkai.lt, tel. 8 (5) 2671912; 

Ingrida Kučiauskien÷, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Biologin÷s įvairov÷s skyriaus 

metodinink÷, el. paštas i.azusenyte@gamtininkai.lt, tel. 8 (5) 2670060  

Partnerių atstov÷: 
Dal÷ Rudien÷, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio 

departamento Atminimo programų skyriaus ved÷ja, el. paštas dalia@genocid.lt., tel. 8 (5) 

2314149 
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Priedas 
 

LIETUVOS MOKINIŲ KONKURSO „GAMTA – LIETUVIŠKOS GALIOS GIMTIS“, 
SKIRTO LAISVöS GYNIMO IR DIDŽIŲJŲ NETEKČIŲ ATMINIMO METAMS,  

 
 

DALYVIO ANKETA 
 
 

1. Rajonas, miestas, mokykla 
 
 
 

2. Koordinatorius, jo el. pašto adresas, telefonas 
 
 
 

3. Preliminarus komandos mokinių skaičius ir amžius 
 
 
 
 

4. Trumpas numatomų atlikti darbų planas (komentarai apie vietovę, kurioje dirbsite, 
paveldą, ką nor÷tum÷te atlikti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Anketą užpildžiusio asmens vardas, pavard÷ 
 

 

Anketas siųsti: 

el. paštu a.kulbis@gamtininkai.lt iki 2011 m. geguž÷s 31 d.  


