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PROTMŪŠIO „KULTŪRŲ RATAS“ 

SĄLYGOS 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tautinės tolerancijos puoselėjimas daugiakultūrėje Lietuvos erdvėje – vienas iš 

prioritetų ugdant jaunuolius pilietiškais ir patriotiškais žmonėmis. 

2. Protmūšis „Kultūrų ratas“ yra edukacinio projekto „Kultūrų ratas“ dalis (toliau – 

Protmūšis), skirta mokinių neformaliam pilietiniam švietimui bei tautinių mažumų, gyvenančių 

Lietuvoje, istorijos, kultūros pažinimui, tarpkultūrinės tolerancijos puoselėjimui. Protmūšį inicijuoja 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuoja ir vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras (toliau LMNŠC), bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų departamentu prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

3. Sąlygos reglamentuoja Protmūšio organizavimo ir vykdymo tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – ugdyti tautinę toleranciją, puoselėti ir skleisti daugiakultūrį  Lietuvos 

paveldą. 

5. Protmūšio uždaviniai: 
5.1. skatinti mokinius domėtis tautų, gyvenančių Lietuvoje, istorija, tradicijomis  ; 

5.2. skatinti pažinti kultūrų įvairovę; 

5.3. lavinti komandinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.  

 

III.  DALYVIAI 

 

6. Protmūšio dalyviai: 5–12 klasių Lietuvos ir užsienio bendrojo ugdymo, 

sekmadieninių, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų 

mokiniai, tautinių bendruomenių, vaikų ir jaunimo organizacijų ir kitų iniciatyvinių grupių nariai. 

7. Komandos sudaromos dviejose amžiaus grupėse: 5–8 ir 9–12 kl. Komandoje turi būti 

ne daugiau kaip 5 mokiniai. Komandos vadovas – mokytojas ar kitas pedagogas. 

8. Protmūšyje kiekvienoje amžiaus grupėje iš vienos ugdymo įstaigos, organizacijos gali 

dalyvauti po 1 komandą. 

 

IV. PROTMŪŠIO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Protmūšis vyks gegužės mėn. trečiąją savaitę nuotoliniu būdu.  

10. Protmūšio komandos registruojasi iki einamųjų metų gegužės 1 d.  

https://www.lmnsc.lt/projektas-kulturu-ratas/ 

11. Protmūšio metu bus pateikiami skirtingo sudėtingumo klausimai, atsižvelgiant į 

amžiaus grupes. Renginio trukmė iki valandos. 

12. Visą detalesnę informaciją apie Protmūšį (datą, laiką, eigą, vykdymo platformą, 

prisijungimo nuorodas ir pan.) užsiregistravusioms komandoms iki einamųjų metų gegužės 12 d. 

išsiųsime el. paštu. 

 

https://www.lmnsc.lt/projektas-kulturu-ratas/


V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

13. Protmūšio komandos bus vertinamos savo amžiaus grupėse. 

14. Nugalėtojai bus paskelbti kitą darbo dieną po  Protmūšio www.lmnsc.lt svetainėje. 

15. I, II, III vietas kiekvienoje grupėje laimėjusių komandų dalyviai bus apdovanoti 

LMNŠC diplomais ir atminimo prizais, vadovai – LMNŠC padėkos raštais ir atminimo 

dovanėlėmis.   

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Informacija apie Protmūšį skelbiama organizatorių internetinėje svetainėje 

www.lmnsc.lt ir LMNŠC Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus „Facebook“ 

paskyroje https://www.facebook.com/pilietinioturizmoiretnokulturiniougdymoskyrius/. 

17. Koordinatorė Jovita Petrauskaitė, tel.: 8 614 67639, (85) 2154319, el. paštas 

jovita.petrauskaite@lmnsc.lt. 
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