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ŠALIES BESIMOKANČIŲ SUAUGUSIŲJŲ INTEGRUOTO PROJEKTO,  

SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTEČIUI, 

 

„MANO GIMTASIS KRAŠTAS TARPUKARIU“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šalies besimokančių suaugusiųjų integruotas projektas „Mano gimtasis kraštas tarpukariu“ 

(toliau – Projektas) skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, tarpukario Lietuvos 

istoriniams, politiniams, ekonominiams ir kultūriniams įvykiams aktualizuoti. 

2. Projekto organizatorius – Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vykinto g. 11, Vilnius, tel. 

(8 5) 275 15 77, el. paštas: rastine@smc.vilnius.lm.lt. 

3. Nuostatai reglamentuoja Projekto organizavimo, vykdymo, pristatymo ir dalyvių 

apdovanojimo tvarką.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – aktualizuoti domėjimosi gimtojo rajono, miesto, miestelio ir krašto istorija 

tarpukario laikotarpiu (1918-1940 m.) svarbą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. ugdyti mokinių  bendradarbiavimo,  projektinio darbo gebėjimus; 

5.2. ugdyti ir puoselėti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, netradicinius raiškos būdus; 

5.3. ugdyti mokinių skaitmeninio raštingumo kompetencijas; 

5.4. ugdyti mokinių atsakingumą, humanizmo, demokratijos ir kultūros vertybėmis pagrįstą 

tautinę ir pilietinę sąmonę; 

5.5. ugdyti poreikį mokytis visą gyvenimą. 

III. DALYVIAI, LAIKAS IR VIETA 

6. Projekte gali dalyvauti 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių šalies suaugusiųjų bendrojo ugdymo 

institucijų mokiniai.  

7. Projektas vykdomas etapais: 
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I etapas vyksta Lietuvos suaugusiųjų bendrojo ugdymo institucijose 2017 m. lapkričio 1 d. – 

2018 m. sausio mėn. 15 d. (medžiagos kaupimas ir analizė, aprašymo rengimas). Mokiniai kartu su 

mokytojais per įvairių dalykų pamokas apžvelgia savo gimtojo miesto, rajono tarpukario laikotarpio 

istorinius, politinius, ekonominius, kultūrinius ar kt. įvykius ir pasiekimus, parengia jų aprašymą 

pasirinktu aspektu. 

II etapas – sausio 15 d. – vasario 1 d. (pasiruošimas pristatyti surinktą medžiagą baigiamajame 

projekto renginyje, darbų siuntimas). 

8. Baigiamasis Projekto renginys vyks Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre 2018 m. vasario 15 

d., 10.00 val. (į renginį deleguojama 2-3 mokinių komanda, lydima kuruojančio mokytojo). 

IV. DARBŲ POBŪDIS, REIKALAVIMAI IR PATEIKIMAS 

9.  Surinktos medžiagos aprašymai ir dalyvio anketa (priedas) atsiunčiami iki  

2018 m. vasario 1 d. VSMC istorijos mokytojai metodininkei Anželai Jablonskaitei el. paštu: 

anzela.jablonskaite@vsmc.lt 

10. Tekstų pateikimo reikalavimai: A4 formatas, Times New Roman 12 pt šriftas, 1,5 intervalas 

tarp eilučių (Microsoft Word formatu), paraštės kairėje pusėje – 30 mm, dešinėje – 10 mm, viršuje – 

20 mm, apačioje – 20 mm. Mažiausia darbo apimtis 2-3 puslapiai. 

11. Baigiamajam Projekto renginiui kiekviena suaugusiųjų bendrojo ugdymo įstaiga pasirengia 

kūrybiškai pristatyti sukauptą ir apibendrintą medžiagą, taip pat parengia pateiktį Microsoft Power 

Point formatu. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Visos Projekte dalyvaujančios suaugusiųjų bendrojo ugdymo įstaigos bus apdovanotos 

padėkos raštais. 

13.  Po Projekto baigiamojo renginio visiems jo dalyviams bus organizuota ekskursija į Valdovų 

rūmus. 

14.  Dalyvių atsiųstos medžiagos pagrindu bus parengtas informacinis leidinys apie Projektą. 

15. Informacija apie Projektą ir jo dalyvius bus skelbiama VSMC svetainėje www.vsmc.lt 

16. Pateikdami darbus Projekto dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia projekto organizatoriui neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti projektui 

pateiktus darbus ar jų kopijas Lietuvoje.  

17. Papildoma informacija teikiama tel. 869311623 ir/ar   

el. paštu: birute.kubilinskiene@vsmc.lt. 
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