
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-355 

 

 

RESPUBLIKINIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 7–8 KLASIŲ MOKINIŲ  

ETIKOS KONKURSO „ŠALIA MANĘS – KITAS ŽMOGUS“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio etikos konkurso „Šalia manęs – kitas žmogus“ (toliau – Konkursas) 

nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio konkurso tikslus ir uždavinius, dalyvius, keliamus 

reikalavimus, organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno miesto etikos 

mokytojų metodinis būrelis. 

3. Konkurso dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokiniai. 

4. Konkurso laikas ir vieta: 2021 m. lapkričio 15–26 d. Konkursas – virtualus.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – padėti mokiniams išsiugdyti atsakingą moralinį mąstymą, egzistencinę 

savivoką, bendrosiomis žmogaus ir moralės vertybėmis grindžiamą, tolerantišką ir demokratišką 

santykį su kitais žmonėmis ir pasauliu. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Ugdyti gebėjimą pritaikyti teorines etikos žinias įvairiuose socialinės ir kultūrinės 

aplinkos kontekstuose. 

6.2. Skatinti kelti saviugdos tikslus, pasitikėti savimi ir kritiškai mąstyti, įvertinti savo 

pažangą. 

6.3. Stiprinti asmenines vertybines nuostatas ir humanišką bei tolerantišką elgesį 

bendraujant su kitų kultūrų žmonėmis. 

6.4. Padėti įsisąmoninti pagarbos kitoms tautoms, lygių galimybių ir teisingumo 

demokratinėje bendruomenėje nuostatas, mokytis sutarti ir siekti bendrų tikslų. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkurse gali dalyvauti visi pageidaujantys Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 

klasių mokiniai. Informacija teikiama tel. 8 670 47027. 

8. Konkurso užduotys skelbiamos 2021 m. lapkričio 15 d. Lietuvos etikos mokytojų 

asociacijos facebooko puslapyje, grupės Etikos mokytojai facebooko paskyroje, siunčiamos 

Lietuvos etikos mokytojų asociacijos nariams ir Kauno miesto ugdymo įstaigoms e. paštu. 

9. Atliktos užduotys siunčiamos e. paštu etikoskonkursas7ir8@gmail.com iki 2021 m. 

lapkričio 26 d. 17 val. 

mailto:etikoskonkursas7ir8@gmail.com
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10. Konkurso užduotis rengia ir vertina komisijos, sudarytos iš Kauno miesto etikos 

mokytojų metodinio būrelio narių ir miesto etikos mokytojų, patvirtintos Kauno švietimo inovacijų 

centro direktoriaus įsakymu. 

11. Konkurso rezultatai skelbiami 2021 m. gruodžio 21 dieną Lietuvos etikos mokytojų 

asociacijos facebooko  puslapyje, grupės Etikos mokytojai facebooko paskyroje, siunčiamos 

Lietuvos etikos mokytojų asociacijos nariams ir Kauno miesto ugdymo įstaigoms e. paštu. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

 

12. Būtina taisyklingai ir pilnai užpildyti lentelę, kuri pateikta prie užduočių. 

13. Darbas atliekamas kompiuteriu. Užduočių atsakymai pateikiami apibrėžtame 

laukelyje Times New Roman šriftu, dydis – 12 pt, tarpas tarp eilučių – 1,5.  

14. Užduočių atsakymai pateikiami pilnais sakiniais, laikantis rašybos ir skyrybos 

taisyklių.  

15. Atliktas darbas siunčiamas PDF formatu, pavadinime nurodant autoriaus pavardę, 

vardą; pilną ugdymo įstaigos pavadinimą. 

16. Darbai, neatitinkantys kalbos kultūros normų, minties aiškumo, tvarkingumo bei 

nuostatų 12–13 punktuose pateiktų reikalavimų, vertinami nebus. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

17. Penki Respublikiniame etikos konkurse „Šalia manęs – kitas žmogus“ dalyvavę 

mokiniai, surinkę daugiausiai balų, bus apdovanojami Kauno švietimo inovacijų centro diplomais ir 

padėkos raštais.  

 

 

SUDERINTA 

Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio 

2021-10-06 posėdyje (protokolas Nr.1) 

 

 

RESPUBLIKINIO ETIKOS KONKURSO „ŠALIA MANĘS – KITAS ŽMOGUS“ 

ORGANIZAVIMO KOMISIJA 

 

Pirmininkė – Audronė Antanavičienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė. 

Polina Žemaitienė, Kauno Milikonių progimnazijos ir Kauno Kovo 11-osios gimnazijos etikos 

mokytoja ekspertė, 

Irina Stanislovavičienė, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos etikos mokytoja ekspertė. 

 

 

RESPUBLIKINIO ETIKOS KONKURSO „ŠALIA MANĘS – KITAS ŽMOGUS“ 

UŽDUOČIŲ VERTINIMO KOMISIJA 

 

Pirmininkė – Neringa Zaveckienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos etikos mokytoja ekspertė. 

Nijolė Baliukevičienė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos etikos mokytoja metodininkė, 

Rūta Bylienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos etikos vyresnioji mokytoja,  
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Nijolė Grikietytė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos etikos mokytoja metodininkė, 

Daiva Mikučionienė, Kauno „Aušros“ gimnazijos etikos mokytoja metodininkė, 

Laima Motiejūnienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos etikos mokytoja metodininkė, 

Tomas Pažarauskas, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos etikos mokytojas metodininkas, 

Egidija Tarkauskienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos etikos mokytoja 

metodininkė, 

Vitalija Zujevaitė, Kauno „Santaros“ gimnazijos etikos vyresnioji mokytoja. 

      


