Nacionalinis konkursas „Lietuvos
istorijos žinovas“
Ar žinai savo Tėvynės istoriją?
Ar nori patirti pažinimo džiaugsmą?
Ar jauti, kad tai yra svarbu?
TAIP?! Tada ateik į konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“!
Lietuvos istorijos mokytojų asociacija 2017 m. kovo 10 d. (penktadienį) 10 val.
kviečia į trečiąjį Nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“.
Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą,
ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją,
stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe. Taip pat siekiama
skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas
dvasines vertybes, skatinti užsienyje gyvenančius lietuvius drauge prasmingai
paminėti šią dieną.
Konkurse gali dalyvauti 5-12 klasių mokiniai, Lietuvos Respublikos piliečiai ir
gyventojai bei išeivija. Jis vyks mokyklose ir vietos organizacinių komitetų
numatytose vietose: skatiname išnaudoti savivaldybių, muziejų, bibliotekų,
daugiafunkcinių centrų patalpas. Vilniuje visuomenė bus kviečiama į Nacionalinę
Martyno Mažvydo biblioteką (dalyviai renkasi 9:30 val.).
Norintys dalyvauti konkurse, kviečiami registruotis iki kovo 8 d.:
Mokyklų registracijos formą rasite paspaudę šią nuorodą.
Vietos organizacinių komitetų registracijos formą rasite paspaudę šią
nuorodą.
Užsienio lietuvių organizacinių komitetų registracijos formą rasite
paspaudę šią nuorodą.
Pavienių asmenų registracijos formą rasite paspaudę šią nuorodą.
Užsiregistravusioms mokykloms ir visuomenės vietos organizaciniams komitetams
iki kovo 9 d. bus išsiunčiama detali Konkurso vykdymo instrukcija.

Konkurso organizatoriai mokyklose ir visuomenei skatinami, pasibaigus konkursui
ir surinkus atliktas užduotis, organizuoti užduoties aptarimus pagal užduoties
rengėjų parengtas vertinimo instrukcijas. Ypač svarbu, kad kiekvienas konkurso
dalyvis ne tik pasitikrintų Lietuvos istorijos žinias, bet ir praplėstų savo akiratį bei
suvoktų savo istorijos žinojimo prasmę.
Visa informacija, susijusi su konkursu, skelbiama tinklalapyje istorijosmokytojai.lt
bei portale delﬁ.lt.Iškilus klausimams dėl Konkurso, galima kreiptis į organizacinį
komitetą el. paštu istorijosmokytojai@gmail.com.
Pirmasis nacionalinis konkursas sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo.
Konkurse dalyvavo daugiau nei 32 tūkstančius žmonių – ne tik Lietuvos
Respublikos gyventojai, bet ir JAV, Jungtinės Karalystės, Indonezijos, Brazilijos,
Airijos, Ispanijos, Turkijos, Švedijos, Norvegijos, Belgijos, Meksikos, Austrijos,
Graikijos, Latvijos, Islandijos, Estijos, Rusijos, Kroatijos, Liuksemburgo, Japonijos,
Vengrijos, Prancūzijos, Australijos, Bulgarijos, Suomijos, Kanados, Moldovos,
Danijos, Gruzijos, Italijos, Maltos, Olandijos, Pietų Amerikos, Vokietijos, Baltarusijos,
Lenkijos lietuviai. Apie 1000 tikrinosi savo žinias, atlikdami elektroninį testą.
Konkurso partneriai: Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarija, Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos
Edukologijos Universiteto Humanitarinio ugdymo fakultetas, Vilniaus Universiteto
Istorijos fakultetas, Lietuvos politologų asociacija, naujienų portalas „Delfi.lt”,
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Nacionalinis muziejus LDK Valdovų
rūmai, Vilniaus Universiteto studentų atstovybė, Lietuvos Edukologijos
Universiteto studentų atstovybė, istorijos korepetitorius internete „GoHisto”.
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos informacija

