
                                                                              PATVIRTINTA 

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktoriaus 

                                                                              2021 m. balandžio  23  d. įsakymu Nr. V-48 

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 7 KLASIŲ MOKINIŲ 

VIRTUALIOS VIKTORINOS ,,KNYGNEŠIŲ KELIAIS“, SKIRTOS  SPAUDOS 

ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENAI PAMINĖTI, 

NUOSTATAI  

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Šie nuostatai nustato Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių virtualios 

viktorinos „Knygnešių keliais“, skirtos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Viktoriną organizuoja Kauno Tado Ivanausko progimnazija, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras. 

II SKYRIUS 

VIKTORINOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Viktorinos organizavimo tikslas – skatinti domėtis knygnešystės istorija, knygnešių 

veikla – Lietuvos istorijos fenomenu, nukreiptu prieš lietuviškos spaudos ir lotyniškų 

rašmenų draudimą, carinės Rusijos vykdytą 1864–1904 metais. 

4. Uždaviniai: 

4.1. supažindinti mokinius su Spaudos draudimo laikotarpio šviesuoliais, knygnešiais, leista 

spauda bei svarbių to laikmečio įvykių datomis; 

4.2. ugdyti mokinių pilietiškumą, domėjimąsi savo krašto istorija ir kultūra; 

4.3. skatinti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje. 

 

III SKYRIUS 

VIKTORINOS DALYVIAI 

5. Viktorinoje gali dalyvauti visų Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių 

mokiniai. 



6. Iš vienos įstaigos gali dalyvauti 2-3 mokiniai, dalyvavimas viktorinoje – individualus (t. 

y. ne komandinis). 

7. Registracija į viktoriną vykdoma el. paštu dalia.paliackiene@ktip365.lt iki gegužės 14 d. 

Registracijoje BŪTINA nurodyti dalyvio vardą, pavardę, mokyklą, klasę, mokytojo vardą ir 

pavardę, el. pašto adresą (viktorinos dieną į jį bus atsiųsta prisijungimo nuoroda), gausite 

atgalinį laišką,  patvirtinantį Jūsų dalyvavimą. 

IV SKYRIUS 

VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS 

8. Viktorina vyks 2021 m. gegužės 18 d. „Google meet“ platformoje, užduotys (klausimas ir 

keturi atsakymai, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą) bus pateiktos per „Quizizz“ 

programėlę. Reikalingos priemonės: norint prisijungti prie „Google meet“ reikia turėti 

„Gmail“ paskyrą; atsakymus pateikti patogu mobiliajame įrenginyje. 

9. Viktorinos pradžia 16 val. 

V SKYRIUS 

VERTINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA 

10. Dalyvių rezultatus apibendrins ir nugalėtojus įvardins Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. 

11. Viktorinos laureatai – 10 greičiausiai teisingai atsakiusių mokinių. 

12. Viktorinos rezultatai tvirtinami Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 

įsakymu. 

13. Visiems viktorinos dalyviams įteikiami Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 

direktoriaus padėkos raštai. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Viktorinos dalyvių skaičius ribotas. 

18. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Kauno Tado Ivanausko progimnaziją Vėtrungės 

g. 1, Kaune, tel. (8-37) 360245.   

 


