KONSTITUCIJOS EGZAMINO 2019 TAISYKLĖS

LR Teisingumo ministerija visus Lietuvos piliečius kviečia laikyti 13-ąjį Konstitucijos egzaminą, kuris
organizuojamas atskiroms tikslinėms dalyvių grupėms: moksleiviams, teisinį išsilavinimą turintiems asmenims,
likusiems piliečiams bei nuteistiesiems asmenims.
Egzamino etapai
I etapas vyks 2019 m. spalio 3 d. 12 val.
I etapas mokyklose vyks 2019 m. spalio 3 d. 9 val. Konstitucijos egzamino pamokos metu.
II etapas vyks 2019 m. spalio 17 d. 12 val.
II etapas mokyklose vyks 2019 m. spalio 17 d. 9 val. Konstitucijos egzamino pamokos metu.
Planuojama, kad nugalėtojų apdovanojimo ceremonija vyks spalio 28 d. 13 val.
Kas gali dalyvauti:
Egzamine gali dalyvauti visi LR piliečiai ir gyventojai šiose grupėse:
 moksleiviai: 1-4 klasių; 5-7 klasių; 8-10 klasių; 11-12 klasių;
 suaugusieji Lietuvos piliečiai ir gyventojai;
 teisinį išsilavinimą turintys ar teisę studijuojantys asmenys;
 asmenys, esantys įkalinimo ir laisvės atėmimo įstaigose;
 aklieji – egzaminą laiko Brailio raštu.
Kur galima laikyti egzaminą:
Piliečiai ir teisinį išsilavinimą turintys ar teisę studijuojantys asmenys egzaminą galės laikyti užsiregistravusiose
Lietuvos savivaldybėse, aukštosiose mokyklose, valstybės institucijose arba internetu portale www.delfi.lt.
 Egzamino laikymui išankstinė registracija nėra būtina, piliečiai, teisinį išsilavinimą turintys ar teisę
studijuojantys asmenys egzamino dieną galės atvykti į vieną iš 60 Lietuvos savivaldybių, aukštąją mokyklą ar
valstybės instituciją, dalyvaujančią egzamine.
 Internetu laikyti egzaminą bus galima spalio 3 d. nuo 12 val. iki 13.00 val. internetiniame portale DELFI.
Moksleiviai egzaminą laikys mokyklose.
 Mokyklos paskirti egzamino koordinatoriai iki rugsėjo 27 d. kviečiami registruoti savo mokyklą užpildžius
registracijos formą https://forms.gle/k7iuQrFZvHfTrQKq8
 Mokyklose egzaminas laikomas specialios Konstitucijos egzamino pamokos metu – 2019 m. spalio 3 d. 9 val.
 Mokytojai kviečiami laikyti egzaminą savivaldybėse 12 val.
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Nuteistieji egzaminą laikys laisvės atėmimo įstaigose.

Egzamino užduotys ir eiga
I etape spalio 3 d. dalyvaus visos grupės.
Visų grupių dalyviams, išskyrus 1–4 kl. moksleivius, bus pateikta 30 testo klausimų su keturiais atsakymų variantais,
iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą. Kiekvienai tikslinei grupei parengtos skirtingos užduotys.
1–4 klasių mokiniams bus skirta kūrybinė užduotis – „Mano namai – Laisva Lietuva!“ Mokytojai kviečiami siųsti
atrinktus darbus iki spalio 7 d. el. paštu: konstitucija@inlinen.eu
Į II etapą bus pakviesti moksleiviai teisingai į 23 iš 30 I etapo klausimų atsakę dalyviai. Visi kiti piliečiai Į II etapą bus
pakviesti teisingai į 25 iš 30 I etapo klausimų atsakę dalyviai. II etapas vyks savivaldybėse, mokyklose, aukštosiose
mokyklose, valstybės institucijose ir laisvės atėmimo įstaigose.
II etapo užduotis sudarys 19 testo klausimų su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą,
ir 1 atviras klausimas – be atsakymų variantų, atsakymą reikės parašyti pačiam dalyviui.
Internetu portale www.delfi.lt egzaminą laikantys piliečiai dalyvaus tik I etape. Nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų
atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.
Po II etapo egzamino vertinimo komisija susumuos rezultatus ir išrinks 32 prizininkus – kiekvienoje grupėje po 3, o
1–4 klasių mokinių grupėje 5 geriausiai pasirodžiusius dalyvius. Iš komisijos atrinktų geriausiai temą atspindinčių
piešinių šios mokinių grupės nugalėtojai bus renkami balsavimo www.delfi.lt būdu. Juos spalio 28 d. Prezidentūroje
pasveikins ir apdovanos Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Kita informacija
Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos nariai
ir visų išvardytų grupių šeimos nariai.
Egzamino iniciatorius: LR Teisingumo ministerija
Egzaminą globoja: Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Egzamino partneriai: naujienų portalas DELFI
ir LRT.
Daugiau informacijos el. paštu
www.konstitucijosegzaminas.lt
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