
PATVIRTINTA  

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 

direktoriaus 2021 m. spalio 13 d. 

įsakymu Nr. V-106 

 

 

KAUNO ŠVIETIMO INOVACIJŲ CENTRAS 

KAUNO TADO IVANAUSKO PROGIMNAZIJA 

KAUNO MOKYKLŲ ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAI 

 

 

KAUNO MIESTO MOKYKLŲ INTEGRUOTO TARPDALYKINIO 8 KLASIŲ 

MOKINIŲ PROTŲ MŪŠIO „VISŲ GALŲ MEISTRAS“ 

(„A JACK OF ALL TRADES“) 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto 8 klasių mokinių protų mūšio „Visų galų meistras“ (toliau – Protų 

mūšis) nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, tematiką, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Protų mūšis skirtas pasitikrinti turimas įvairių dalykų žinias, praplėsti akiratį. 

3. Protų mūšio organizatoriai – Kauno švietimo inovacijų centras (toliau – KŠIC), 

Kauno Tado Ivanausko progimnazija. 

4. Informacija apie Protų mūšį skelbiama KŠIC mėnesio plane. 

5. Protų mūšio tikslas – ugdyti mokinių loginį bei kūrybinį mąstymą atliekant skirtingų 

mokomųjų dalykų užduotis. 

5.1. Skatinti mokinių domėjimąsi netradicinių užduočių pateiktimis ir jų sprendimo bei 

atlikimo būdais. 

5.2. Ugdyti aktyvią, įvairiapusišką, atvirą gyvenimo pokyčiams ir iššūkiams asmenybę.  

5.3. Tobulinti ir plėtoti anglų kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžius. 

 

II SKYRIUS 

PROTŲ MŪŠIO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Protų mūšyje gali dalyvauti Kauno miesto mokyklų 8 klasių mokiniai. 

7. Protų mūšyje iš vienos bendrojo ugdymo mokyklos gali dalyvauti ne daugiau kaip 

vienas mokinys.  

8. Mokinių skaičius yra ribojamas. Dalyvauja 15 pirmųjų užsiregistravusių Kauno 

miesto mokyklų mokinių. 

9. Protų mūšis vyks 2021 m. lapkričio 18 d. 14.00 val. Kauno Tado Ivanausko 

progimnazijoje anglų kalba, laikantis visų saugumo reikalavimų dėl COVID - 19 situacijos. 
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10. Protų mūšis vyksta trimis etapais: 

10.1. Pirmame etape mokiniai atlieka užduotis „Gamtos ir tiksliųjų mokslų“ sekcijoje. 

Dalyviai atlieka užduotis su pasirenkamaisiais ir atvirais atsakymais.  

10.2. Antrame etape mokiniai atlieka užduotis „Kalbų“ sekcijoje. Dalyviai atlieka užduotis 

su pasirenkamaisiais ir atvirais atsakymais.  

10.3. Trečiame etape mokiniai atlieka užduotis „Socialinių mokslų ir Menų“ sekcijoje. 

Dalyviai atlieka užduotis su pasirenkamaisiais ir atvirais atsakymais.  

 

III SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

11. Dalyvius į protų mūšį registruoja mokytojai, užpildydami prašymą šioje nuorodoje: 

https://forms.office.com/r/c3tTitLPK7.  

11.1. Registracijos formoje nurodoma:  

11.1.1. Mokytojo vardas, pavardė, pedagoginė kvalifikacija, dėstomas dalykas, 

atstovaujama mokykla, kontaktinis el. pašto adresas, telefono numeris. 

11.1.2. Dalyvaujančio mokinio vardas, pavardė, klasė, el. pašto adresas, mokyklos 

pavadinimas.  

11.1.3. Registracija vykdoma nuo 2021 m. spalio 25 d. iki 2021 m. lapkričio 15 d. 

20:00 val. 

11.2. Kontaktai pasiteiravimui:  

11.2.1. Jurgita Karkauskienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos anglų kalbos vyr. 

mokytoja ir istorijos mokytoja metodininkė, tel. +37061863531, el. p. jurgitukeee@gmail.com. 

11.2.2. Jūratė Pečiulienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos anglų kalbos vyr. 

mokytoja, tel. +37060352459, el. p. juratepeciuliene.anglu@gmail.com. 

 

IV SKYRIUS 

PROTŲ MŪŠIO TEMATIKA 

 

Protų mūšio užduotys bus sudarytos remiantis 8 klasės gamtos ir tiksliųjų mokslų, kalbų 

(lietuvių k., anglų k., rusų k., vokiečių k.) socialinių mokslų bei menų mokymo bendrosiomis 

programomis. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

12. Mokinių atsakymus vertina organizatorių sudaryta komisija. 

13. Protų mūšio dalyviai bus apdovanojami diplomais ir padėkos raštais. 

14. Visiems mokytojams išduodamos elektroninės KŠIC pažymos 

https://forms.office.com/r/c3tTitLPK7
mailto:jurgitukeee@gmail.com
mailto:el.%20p.%20juratepeciuliene.anglu@gmail.com
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(http://kpkc.lt/index.php/veikla/pazymos).  

 

VI SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

15. Protų mūšio organizatoriai: 

15.1. Eglė Akelaitienė – Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė. 

15.2. Sigitas Alubauskas – Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktorius. 

15.3. Indrė Kondrotienė – Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

15.4. Jurgita Karkauskienė – Kauno Tado Ivanausko progimnazija, anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja ir istorijos mokytoja metodininkė. 

15.5. Jūratė Pečiulienė – Kauno Tado Ivanausko progimnazija, anglų kalbos vyresnioji 

mokytoja. 

 

VII SKYRIUS 

VERTINIMO KOMISIJA 

 

16. Protų mūšio vertinimo komisija: 

16.1. Emilija Špokienė – Kauno Tado Ivanausko progimnazijos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė. 

16.2. Jelena Elijošienė – Kauno Tado Ivanausko progimnazijos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė. 

16.3. Simona Kupstaitė – Kauno Tado Ivanausko progimnazijos anglų kalbos vyresnioji 

mokytoja. 

16.4. Živilė Buivydienė – Kauno Tado Ivanausko progimnazijos anglų ir vokiečių kalbų 

vyresnioji mokytoja. 

_____________________________________ 


