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PATVIRTINTA 
Lietuvos  mokinių neformaliojo  
švietimo centro direktoriaus   
2013 m. kovo  27  d. įsakymu Nr. R1-212 

 
 

INTEGRUOTO UGDYMO KONKURSO „SKAUDI LIETUVOS ISTORIJOS DALIS“, 
SKIRTO VILNIAUS GETO METAMS PAMINöTI,  

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 
1. Integruoto ugdymo konkursas „Skaudi Lietuvos istorijos dalis“ (toliau – Konkursas) 

skirtas Vilniaus Geto metams pamin÷ti. Jame dalyvauja šalies švietimo įstaigų mokiniai.  
2. Konkurso nuostatai reglamentuoja Konkurso organizavimo, darbų pristatymo, 

vertinimo ir nugal÷tojų apdovanojimo tvarką. 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
3. Skatinti mokinius dom÷tis Lietuvoje gyvenčios žydų bendruomen÷s istoriniu paveldu 

II Pasaulinio karo metais.  
4. Konkurso uždaviniai: 
4.1. per įvairių dalykų pamokas išsiaiškinti gyvenamojoje aplinkoje buvusių žydų getų 

istoriją;  
4.2. užfiksuoti ir aprašyti istorinius ženklus, susijusius su veikusiais miestuose ir 

miesteliuose žydų getais, žydų gyvenimo, sušaudymo ir palaidojimo vietomis;  
4.3. skatinti mokinius aktyviai veikti ir per meninę saviraišką išsakyti savo pilietinę 

poziciją apie skaudžią žydų tautin÷s mažumos istorinę patirtį. 
 

III. DALYVIAI 
5. Konkurse gali dalyvauti 8–12 klasių šalies bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo 

mokyklų mokiniai, jaunimo sambūriai. Vieną darbą gali atlikti 1-3 mokiniai.  
6. Konkursui teikiami: 
6.1. Istoriniai ženklai. Kiekviename Lietuvos mieste, miestelyje galima rasti istorinių 

ženklų (veikęs getas, namai, namų sienų fragmentai, gatv÷s, žydų sušaudymo vietos, antkapiniai 
akmenys ir pan.) susijusių su žydų tautos istoriniu paveldu. Mokiniai vietos muziejuose, per 
istorijos pamokas susipažinę su toje vietov÷je gyvenusių žydų tautyb÷s žmonių istorija, ieško iki šių 
dienų išlikusių istorinių ženklų, juos fiksuoja ir aprašo. Darbai pateikiami atspausdinti (iki vieno 
puslapio, Microsoft word programa, 12 pt šrifto dydžiu), pridedama 1-2 nuotraukos ir su dalyvio 
anketa (priedas) atsiunčiama el. paštu ausra.zemaityte@lmnsc.lt   iki 2013 m. spalio 20 d.  

6.2. Gyva istorija.  Tai tur÷tų būti jūsų gyvenamosios vietov÷s žmonių pasakojimai, 
prisiminimai apie žydų tautyb÷s šeimas, atskirus žmon÷s  II Pasaulinio karo metais (pvz. vieno 
žmogaus ar šeimos istorija). Istorija turi būti atspausdinta (iki 1 puslapio, Microsoft word programa, 
12 pt šrifto dydžiu) ir su dalyvio anketa (priedas) atsiunčiama el. paštu ausra.zemaityte@lmnsc.lt   
iki 2013 m. spalio 20 d.  

 
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

7. Konkursą organizuoja Centro Pilietinio ugdymo skyrius. 
8. Konkurso partneriai – Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos istorijos studentų asociacija.  
9. Konkursas vykdomas etapais 2013 m. balandžio–lapkričio m÷nesiais: 
9.1. I etapas – balandžio–spalio m÷nesiais neformaliojo švietimo įstaigose, bendrojo 

ugdymo mokyklose, jaunimo sambūriuose; 
9.2. II etapas – spalio 20–lapkričio 10 d. Centre vyks darbų peržiūra ir atranka; 
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9.3. III etapas – lapkričio 21 d. Konkurso baigiamasis renginys Valstybinio Vilniaus 
Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius). Konkurso nugal÷tojams 
bus organizuota edukacin÷ programa „Geto vaikai: prisiminimai, dokumentai“. 

10. Kviečiamų į Konkurso baigiamąjį renginį dalyvių sąrašas bus skelbiamas interneto 
svetain÷je www.lmnsc.lt bei išsiųstas nugal÷tojams duotais kontaktais. 
 

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS 
11.   Darbai vertinami 8–9, 10–12 klasių grup÷je.   
12.    Vertinant darbus bus atsižvelgiama į: 
12.1. pateiktų darbų originalumą, meninę raišką, naudotą literatūrą, informacijos šaltinius, 

raštingumą, rastų istorinių faktų vaizdinį pateikimą.  
13.  Darbus vertins Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija, į kurią 

kviečiami Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus, Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centro, Lietuvos istorijos studentų asociacijos atstovai.   

14. Konkursų prizininkai apdovanojami Centro pagyrimo raštais, organizatorių ir r÷m÷jų 
dovanomis. 

15.   Prizininkų vadovams įteikiami Centro pad÷kos raštai.  
16.   Konkursų laim÷tojai skelbiami Centro interneto tinklalapyje, spaudoje. 
17. Pateikdami darbus konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia projekto organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, 
platinti projektui pateiktus darbus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje bei publikuoti Centro 
svetain÷je www.lmnsc.lt. 

18. Konkurso nuostatai skelbiami organizatoriaus tinklapyje ir konkurso partnerių interneto 
svetain÷se.  

19.  Papildoma informacija teikiama Centro Pilietinio ugdymo skyriuje, Aušra Žemaityt÷, 
tel. (8 5) 267 1930, el. paštas  ausra.zemaityte@lmnsc.lt   

 
_______________________________ 
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priedas  
 

INTEGRUOTO UGDYMO KONKURSO „SKAUDI LIETUVOS ISTORIJOS DALIS“, 
SKIRTO VILNIAUS GETO METAMS PAMINöTI, 

DALYVIO ANKETA 
2013 m. 

 
 

1. Darbo pavadinimas 
 
 
2. Švietimo įstaigos pavadinimas: 
 

 

 

3. Autorius (-iai) 
Vardas, pavard÷, klas÷ 
 
 
4. Kontaktai: 
Mokytojo, vadovo vardas, pavard÷  

 

 
Elektroninis paštas:  

 
 
 


