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KRAŠTOTYRINIO–KŪRYBINIO KONKURSO  

„ŠEIMOS ISTORIJA – MANO ISTORIJA“  

N U O S T A T A I 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kraštotyrinio-kūrybinio konkurso „Šeimos istorija – mano istorija“ (toliau – Konkursas) 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų 

apdovanojimo tvarką.  

2. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso 

koordinatorius – Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas Arvydas 

Ščiukaitis, tel. (8 5) 2154319, el. paštas arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt.  

3. Konkurso partneriai – Lietuvos kraštotyros draugija. Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas.. 

4. Konkursas vyksta 2022 m. kovo-spalio mėnesiais. 

5. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis savo šeimos istorija, kuo daugiau sužinoti 

apie savo protėvius, rinkti ir sisteminti informaciją, susijusią su savo giminės praeities išsaugojimu , 

didžiuotis savo šeima, lavinti meninius, kūrybinius gebėjimus. 

6. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo 5–11 klasių, profesinio mokymo įstaigų, 

neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančių mokyklų mokiniai. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkursas skelbiamas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto svetainėje 

www.lmnsc.lt.  

8. Darbą sudaro dvi dalys: rašinys (pagrindinis darbas) ir genealoginio medžio schema 

(priedas prie rašinio). 

9. Mokiniai darbus Konkursui kuria savarankiškai ar vadovaujant mokytojui, darbui 

vadovauti gali tik vienas mokytojas.  

10. Darbų autoriais gali būti tik pavieniai mokiniai. Vienas mokinys gali siųsti tik vieną 

darbą.  

11. Konkurse dalyvaujantys mokiniai skirstomi į dvi grupes: 

11.1. 5–8 klasių mokiniai; 

11.2. 9–11 klasių mokiniai. 

12. Rašiniuose turi būti kuo daugiau įdomesnės informacijos apie šeimą, tėvų, senelių kilmės 

ir gyvenamąją vietą, darbus, gyvenimo būdą. Aprašyti šeimos šventes. Rašinį siūloma iliustruoti 

fotonuotraukų ir dokumentų kopijomis. 
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13. Nubraižyti, nupiešti savo šeimos genealoginį medį. Prie kiekvieno giminės atstovo 

pažymėti gimimo, mirties, datas, gimimo ir gyvenimo vietą (rajonas, miestas, kaimas).  

14. Genealoginio medžio matmenys gali būti pateikti A1-A2-A3 formatu. 

15. Darbas pateikiamas raštu arba skaitmeninis kūrinio variantas. Pirmame darbo lape būtina 

nurodyti darbo autorių (vardas, pavardė), klasę, vadovą, tikslų mokyklos pavadinimą, darbo 

pavadinimą. 

16. Kiekvienam pateiktam darbui užpildoma atskira dalyvio anketa (priedas). Anketą 

privaloma pateikti kartu su darbu. 

17. Mokiniai dalyvaujantys konkurse iki 2022 m. gegužės 10 d. užsiregistruoja užpildydami 

registracijos anketą adresu https://www.lmnsc.lt/seimos-istorija-mano-istorija/ 

 

III. DARBŲ PATEIKIMAS 

 

18. Vaizdinės medžiagos pateikimo formos: failus įkelkite į „Google“ diską, Wetransfer, 

DropBox, Youtube ir kt. erdves, iš kurių elektroninėje anketoje pateikiama tik nuoroda.  Darbai su 

užpildyta anketa (priedas) iliustruotas tekstas arba skaitmeninis variantas siunčiami (pristatomi)  iki 

2022 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, Pilietinio, turizmo ir 

etnokultūrinio ugdymo skyriui (Kraštotyriniam konkursui „Šeimos istorija – Mano istorija“, 

Žirmūnų g. 1 B, LT-09101,  el. paštu arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt. 

 

 

IV. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

19. Konkurso darbus vertins Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 

įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

20. Konkursui pateikti darbai vertinami 5–8 ir 9–11 klasių amžiaus grupėse. 

21. Konkurso vertinimo prioritetai: kuo gilesnis savo šeimos kartų pažinimas, faktologinės 

medžiagos gausa ir turiningumas, genealoginio medžio schemos originalumas ir meniškumas, darbo 

tvarkingumas. 

22. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, ne laiku pristatyti ar plagijuoti, nebus 

pateikiami vertinimo komisijai. 

23. 2022 m. spalio mėnesį Konkurso nugalėtojai ir geriausių darbų autoriai bus pakviesti 

dalyvauti baigiamajame renginyje Vilniuje. Renginio metu vyks darbų paroda, konkurso aptarimas ir 

nugalėtojų apdovanojimas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro diplomais ir atminimo 

dovanomis.  

24. Konkurso nugalėtojai apdovanojami LMNŠC diplomais, atminimo prizais. Mokytojai – 

LMNŠC padėkos raštais. 

25. Organizatoriai turi teisę keisti Konkurso nugalėtojų apdovanojimo laiką ir vietą. 

26. Konkursui atsiųsti darbai bus grąžinami per baigiamąją šventę. Pateikdami darbus 

konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Konkurso 

organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktus 

kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 

27. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 2154319 (Arvydas Ščiukaitis) ir el. paštu 

arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt.                       
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____________________________ 

 

  

 

 Kraštotyrinio-kūrybinio konkurso šalies  

 mokiniams ,,Šeimos istorija – Mano  

 istorija“ nuostatų   

 priedas  

 

KRAŠTOTYRINIO-KŪRYBINIO KONKURSO „ŠEIMOS ISTORIJA – MANO ISTORIJA“  

DALYVIO ANKETA 
 

 

Darbo pavadinimas _______________________________________________________ 

 

Dalyvio vardas, pavardė  

Dalyvio telefono nr., el. pašto adresas  

Klasė  

Tikslus mokyklos pavadinimas  

Mokyklos adresas  

Mokyklos telefono nr., el. pašto adresas  

Vadovavusio darbui mokytojo vardas, 

pavardė 

 

Mokytojo telefono nr., el. pašto adresas  

 

 

Darbai iki 2022 m. rugsėjo 15 d. su užpildyta anketa siunčiami adresu: Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras, Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius (konkursui 

„Šeimos istorija – mano istorija“),  Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius 

 


