PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2018 m. vasario d. 5 įsakymu Nr.R1-81
KELIONIŲ MARATONO ŠALIES MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS
„ ŠIMTMEČIO LIETUVA“
SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelionių maratono šalies mokiniams ir mokytojams „Šimtmečio Lietuva“ (toliau –
Maratonas) sąlygos reglamentuoja Maratono tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų
apdovanojimo tvarką. Maratonas – kelionių šalies mokiniams ir mokytojams, skirtų Lietuvos
valstybingumo atkūrimo šimtmečiui ciklas 2016–2020 m., 2018 metais bus minimos Vasario 16osios - Lietuvos valstybės atkūrimo akto šimtosios metinės.
2. Maratoną organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir
etnokultūrinio ugdymo skyrius. Koordinatorius – metodininkas Rolandas Užubalis, tel. (8 5) 215 43
19, el. p. rolandas.uzubalis@lmnsc.lt. Maratono dalyviai bus konsultuojami ir teikiama reikalinga
informacija.
3. Maratonas vyksta 2018 m. vasario–lapkričio mėnesiais.
4. Maratono tikslas – skatinti Lietuvos mokinius bei jų mokytojus įvairiai, aktyviai, prasmingai
keliauti; pajusti ir įamžinti pačias netikėčiausias žygių akimirkas, įspūdžius; propaguoti unikaliausias,
tauriausias, nuostabiausias kelionių vertybes lankant savo gimtinės, krašto ir visos mūsų valstybės
vietas.
5. Maratono partneriais, rėmėjais gali tapti visi palaikantys fiziniai ir juridiniai asmenys.
6. Maratonas skirtas mūsų šalies istorijos ir kultūros mylėtojams švenčiant garbingą valstybės
jubiliejų, propaguojant darnią keliautojų veiklą savoje bendruomenėje, mokykloje. Kviečiame
pristatyti šimtmečio Lietuvą kaip vieną iš ryškiausių Lietuvos valstybės klestėjimo laikotarpių.
7. Maratone gali dalyvauti visų šalies bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo
švietimo įstaigų, globos namų, dienos centrų, kitų mokymo/ugdymo įstaigų, būrelių, klubų mokiniai
ir jų mokytojai/vadovai. Kviečiami kartu keliauti ir tėveliai, kiti bendruomenių nariai.
II. MARATONO ORGANIZAVIMAS
8. Maratonas skelbiamas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro www.lmnsc.lt ir
partnerių interneto svetainėse.
9. Kviečiame keliaujant aplankyti:
9.1. valstybės signatarų gimtines, tėviškes;
9.2 mūsų šalies prezidentų, karių ir kt. valstybės veikėjų gyvenimo atmintinas vietas;
9.3. paminklus nepriklausomybės kovų dalyviams;
9.4. nepriklausomybės kovų mūšių vietas;
9.5. rezistentų, laisvės kovotojų gynybines ir žūties vietas;

9.6. paminklus, muziejus tremtiniams ir kt. žuvusiems nuo okupacinių režimų;
9.7. naujus statinius ir/ar kūrinius skirtus, dedikuotus valstybės šimtmečiui;
10. Siūlome šias temas maratono kelionėms: senieji Lietuvos kaimai, miestai ir miesteliai;
150 Vydūno gimimo metinės; S.Daukanto Lietuvos istorijos pajauta; skautijos veiklos pėdsakai;
Lietuvos vyčiai, gediminaičių stulpai ir kt. valstybės simboliai; nepriklausomybės užauginti vaikai –
būsimieji miško broliai; nepriklausomos Lietuvos žymių žmonių (rašytojų, poetų, mokslininkų ir kt.
kūrėjų) gyvenimo keliai, trispalvė ir istorinė vėliavos įvairiose valstybės vietose; tarpukario ir
vėlesnių laikmečių keliautojai ir jų palikimas; kt.
11. Darbų autoriais gali būti pavieniai dalyviai arba keliautojų grupės. Darbų apimtis ir kiekis
neribojami. Tikimasi, kad šimtas idėjų ir/ar aplankytų objektų bus atskleisti Jūsų nepakartojamuose
darbuose.
12. Maratono dalyviai skirstomi į tris grupes:
12.1. jaunesniojo mokyklinio amžiaus (1–4 kl.);.
12.2. viduriniojo mokyklinio amžiaus (5–8kl.);
12.3. vyresniojo mokyklinio amžiaus (9–12 kl.).
13. Maratono dalyviai pasirinktinai pristato savo darbus elektroninėje priemonėje ar/ir
kitokiame variante.
14. Kiekvienas atsiųstas darbas privalo turėti konkretų pavadinimą. Laukiami pačių autorių ir
jų užfiksuotų vaizdų išsamūs paaiškinimai, komentarai, nuorodos. Pateikta medžiaga turi būti verta
Maratono pavadinimo ir temos.
15. Keliautojai patys pasirenka jiems priimtiniausius, mėgstamiausius keliavimo būdus,
priemones, kryptis, kelius, metų laikus, temas.
16. Maratono kredo: „Šimtmečio Lietuva – mums visiems!!!“
17. Atsiųsti vertingi, išliekamąją vertę turintys darbai būtinai bus grąžinami autoriui.
Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia
organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti pateiktus kūrinius ar jų
kopijas Lietuvoje ir užsienyje.
18. Darbai su užpildyta anketa (priedas) pristatomi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centrui, Turizmo ir etnokultūros skyriui iki 2018 m. lapkričio 16 d. adresu Filaretų g.17, LT-01207
Vilnius. (1 priedas )
III. MARATONO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
19. Maratono darbus vertins Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus
įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
20. Maratonui pateikti darbai vertinami atskirose trijose amžiaus grupėse.
21. Darbų vertinimo prioritetai: valstybingumo šimtmečio faktai, šalies turizmo, kelionių,
žygeivystės įvairovės, kelių universalumo pristatymas, netikėti įspūdžiai bei atradimai, gamtos ir
kultūrinio-istorinio paveldo retenybių atvėrimas, pateiktos medžiagos unikalumas, darbo savitumas.
22. Darbai, neatitinkantys Maratono reikalavimų, ne laiku pristatyti, plagijuoti, nebus
pateikiami vertinimo komisijai.
23. 2018 m. gruodžio mėnesio pradžioje Maratono dalyviai, nugalėtojai, geriausių darbų
autoriai bus pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje Vilniuje. Jo metu vyks tiesioginis keliautojų

bendravimas, darbų demonstravimas, įvykusių kelionių aptarimas, nugalėtojų apdovanojimas
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro diplomais ir atminimo dovanomis, partnerių, draugų
ir rėmėjų prizais.
24. Organizatoriai turi teisę keisti Maratono nugalėtojų apdovanojimo laiką ir vietą.
25. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 2154319 (Rolandas Užubalis) ir el. paštu
rolandas.uzubalis@lmnsc.lt.
___________

Kelionių maratono šalies
mokiniams ir mokytojams
„Šimtmečio Lietuva“
1 priedas
KELIONIŲ MARATONO ŠALIES MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS
„ŠIMTMEČIO LIETUVA“
DALYVIO ANKETA
Darbo (-ų) pavadinimas _______________________________________________________
Dalyvio vardas, pavardė
Dalyvio (-ių ) telefono nr., el. pašto
adresas
Klasė
Tikslus mokyklos pavadinimas
Mokyklos adresas
Mokyklos telefono nr., el. pašto adresas
Vadovavusio darbui mokytojo (-ų)
vardas, pavardė
Mokytojo telefono nr., el. pašto adresas

Darbai iki 2018 m. lapkričio 16 d. su užpildyta anketa siunčiami adresu: Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras, Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius, Filaretų g. 17, LT-01207
Vilnius (Maratonui „Šimtmečio Lietuva“): elektroninės darbų versijos - rolandas.uzubalis@lmnsc.lt;

