
PATVIRTINTA 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. V1-0007 

 
 

KAUNO MIESTO MOKYKLŲ 5 KLASIŲ MOKINIŲ INTEGRUOTAS ISTORIJOS – 

ANGLŲ KALBOS  PROTŲ MŪŠIS 

„IŠGIRSK LIETUVOS BALSĄ IŠ PRAEITIES“   

("LISTEN TO LITHUANIA`S WHISPERS FROM THE PAST")  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto 5 klasių mokinių integruoto istorijos – anglų kalbos protų mūšio 

„IŠGIRSK LIETUVOS BALSĄ IŠ PRAEITIES“ ("LISTEN TO LITHUANIA`S 

WHISPERS FROM THE PAST") (toliau – Protų mūšis) nuostatai reglamentuoja renginio 

tikslus, tematiką, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Protų mūšis skirtas paminėti Lietuvos valstybinę šventę – Kovo 11-ąją. 

3. Protų mūšio organizatoriai – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (toliau – 

KPKC), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija. 

4. Informacija apie Protų mūšį skelbiama KPKC mėnesio plane ir Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto gimnazijos facebook paskyroje.  

5. Protų mūšio tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą ir pasididžiavimo savo šalimi 

jausmą. 

6. Protų mūšio uždaviniai: 

6.1. Skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos istorija. 

6.2. Ugdyti tautinę savimonę, patriotiškumo ir vienybės dvasią. 

6.3. Plėtoti anglų kalbos žodyną, pristatant savo šalies praeitį.  

6.4. Pademonstruoti istorijos ir anglų kalbos mokymosi galimybes bei metodus 

netradicinėse aplinkose. 

II SKYRIUS 

PROTŲ MŪŠIO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Protų mūšyje gali dalyvauti Kauno miesto mokyklų 5 klasių mokiniai. 

8. Komandų skaičius iš vienos bendrojo ugdymo mokyklos Protų mūšyje nėra ribojamas. 

Vieną komandą sudaro trys 5 klasių mokiniai.  

9. Protų mūšis vyksta kovo 9 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu, TEAMS aplinkoje, anglų 

kalba. Kiekvienas Protų mūšio dalyvis privalo būti matomas ir girdimas bei turėti du skaitmeninius 

įrenginius (kompiuterį ir mobilųjį telefoną). 
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10. Prisijungimo nuoroda kiekvienam dalyviui atsiunčiama nurodytu el. pašto adresu, 

likus vienai dienai iki Protų mūšio.  

11. Protų mūšis vyksta dviem etapais: 

11.1. Pirmame etape dalyviai atlieka užduotis su pasirenkamaisiais atsakymais. Šiame etape 

sumuojami bendri komandos taškai. 

11.2. Antrame etape dalyvauja 5 daugiausiai taškų surinkę dalyviai, kurie individualiai 

pagal temas ir taškus renkasi klausimus ir į juos atsakinėja žodžiu.  

11.3. Dalyvavimas protų mūšyje laikomas mokinio / mokytojo sutikimu su asmens 

duomenų tvarkymu: vardo, pavardės, vaizdo naudojimo renginio vykdymo ir  viešinimo tikslais. 

 

III SKYRIUS  

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

12. Dalyvius į protų mūšį registruoja mokytojai užpildydami prašymą prisijungę šia 

nuoroda: 

https://docs.google.com/forms/d/1EHILP2klFjhTFgkbIoYnWTjrBY6pzRXn19G06G8Zs/viewform

?edit_requested=true. 

13. Registracijos formoje nurodoma:  

13.1.  Mokytojo vardas; pavardė; pedagoginė kvalifikacija, dėstomas dalykas; atstovaujama 

mokykla, kontaktinis el. pašto adresas; telefono nr. 

13.2. Dalyvaujančių mokinių vardai; pavardės; klasė, el pašto adresai.  

13.3. Registracija vykdoma  nuo 2021 m. vasario 1 d.  iki 2021 m. kovo 5 d. 20:00 val. 

14. Kontaktai pasiteiravimui:  

14.1.  Jurgita Žulpienė, LSMU gimnazijos istorijos vyr. mokytoja, tel. +37068231978, el. p. 

jurgita.zulpiene@lsmugimnazija.lt 

14.2.  Aušra Budrienė, LSMU gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja, tel. +37068619747, 

el. p. ausra.budriene@lsmugimnazija.lt  

 

IV SKYRIUS 

PROTŲ MŪŠIO TEMATIKA 

 

15. Proto mūšio temos: 

15.1. Lietuvos istorijos laikotarpiai: 

15.1.1. Lietuvos priešistorė; 

15.1.2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpis; 

15.1.3. Abiejų Tautų Respublikos laikotarpis; 

15.1.4. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje; 

15.1.5. Lietuvos Respublika 1918–1940 m.  

https://docs.google.com/forms/d/1EHILP2klFjhTFgkbIoYnWTjrBY6pzRXn19G06G8Zs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1EHILP2klFjhTFgkbIoYnWTjrBY6pzRXn19G06G8Zs/viewform?edit_requested=true
mailto:jurgita.zulpiene@lsmugimnazija.lt
mailto:ausra.budriene@lsmugimnazija.lt
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15.2. Valstybinės ir kalendorinės šventės. 

15.3. Lankytinos Lietuvos vietos ir objektai. 

15.4. Anglų kalbos žodynas istorijos temomis.  

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

16. Mokinių atsakymus vertina organizatorių sudaryta komisija. 

17. Po pirmojo Protų mūšio etapo diplomais ir simbolinėmis dovanomis apdovanojamos 

trys daugiausiai taškų surinkusios komandos. 

18. Po antrojo Protų mūšio etapo diplomais ir simbolinėmis dovanomis apdovanojami trys 

mokiniai, surinkę daugiausiai taškų.  

19. Visiems proto mūšyje dalyvaujantiems mokiniams įteikiamos padėkos.  

20. Visiems mokytojams išduodamos elektroninės KPKC pažymos 

(http://kpkc.lt/index.php/veikla/pazymos).  

 

 

VI SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

Zita Verbickienė – Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė; 

Jurgita Žulpienė – LSMU gimnazijos, istorijos vyr. mokytoja; 

Aušra Budrienė – LSMU gimnazijos, anglų kalbos vyr. mokytoja. 

 

 


