KONSTITUCIJOS EGZAMINAS 2021
EGZAMINO LAIKYMO ATMINTINĖ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS
LR Teisingumo ministerija kviečia domėtis Lietuvos Konstitucija ir dalyvauti žinių patikrinime. 2021 m.
egzaminas persikelia į virtualią erdvę.
Ką reikia prisiminti mokytojams?

Egzaminas: 2021 m. spalio 25 d.
Laikas: nuo 9 iki 13 val.
Mokiniai gali prisijungti spręsti egzaminą tiek 9:00 val., tiek 9:35, 11.30 val. ar kitu tinkamu laiku iki 13 val.
(vėliausias rekomenduojamas laikas - 12 val.)
Egzamino vieta: www.konstitucijosegzaminas.lt
Priemonės: egzaminą galima laikyti tiek kompiuteriu, tiek mobiliuoju telefonu, tiek planšetėse su interneto ryšiu.
SVARBU: mokyklų atstovų prašome iš anksto sudėlioti grafikus kompiuterių klasėse, siekiant didesnio mokinių
įsitraukimo ir suteikiant galimybę spręsti egzaminą prie kompiuterio. Jeigu mokiniai mokosi namuose,
prašome informuoti / priminti apie Konstitucijos egzaminą.
Jeigu kompiuterių kiekis klasėse yra per mažas, rekomenduojame suorganizuoti spec. pilietinę pamoką, kurios
metu pristatyti renginį ir leisti mokiniams laikyti egzaminą mobiliaisiais telefonais.
Registracija: asmeninė (galima bet kurią dieną prieš pradedant egzaminą).
5-8 klasių mokinius šioje svetainėje iš anksto turėtų užregistruoti tėvai arba globėjai, o 9-12 klasių mokiniai galės
registruotis patys iš anksto arba egzamino dieną.
Prisijungę svetainėje, mokiniai pirmiausia turės pasirinkti savo grupę pagal klasę: 5-6 kl., 7-8 kl., 9-10 kl. ir 11-12
kl.
Trukmė: 45 min.
Kai mokiniai prisijungs, prisiregistruos ir išvys pirmąjį klausimą – bus pradėtas skaičiuoti laikas. Pasibaigus laikui,
tačiau neatsakius į visus klausimus, dalyvis matys kitus klausimus, tačiau jis nebus vertinamas tarp laimėtojų.
Užduotys: 19 uždarų klausimų ir 1 atviras klausimas
Mokiniai turės pasirinkti teisingą atsakymą iš 4 variantų (a, b, c, d). Paskutinis – 20-as klausimas bus atviras, į kurį
dalyviai turės atsakyti savais žodžiais.
Išsprendus egzaminą: dalyvis matys tik savo statistiką.
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Išsprendęs egzaminą, dalyvis matys, kiek atsakymų buvo teisingų (išskyrus atvirą klausimą), tačiau nematys
tiksliai, kurie klausimai teisingi, kurie ne (siekiant išvengti pasidalinimo informacija). Egzamino atsakymus
mokyklos (prisiregistravusios arba pagal pageidavimą) galės gauti spalio 26 d. (po egzamino).
Mokyklos, norinčios gauti egzamino atsakymus, turi kreiptis el. paštu: konstitucijosegzaminas@nuostabu.lt.
Visi dalyviai po egzamino ekrane matys padėką, kuria galės pasidalinti soc. tinkluose (Feisbuke ar Instagrame),
paragindami prie egzamino prisijungti ir kitus!
Laimėtojai: daugiausiai teisingų atsakymų, laikas ir atviras klausimas
Egzamino laimėtojais bus pripažinti dalyviai, kurie pateiks daugiausiai teisingų atsakymų į uždaro tipo klausimus
ir tiksliausiai / kūrybiškiausiai atsakys į atvirą klausimą. Vienodai surinktų balų atveju bus atsižvelgiama į egzamino
užduočių sprendimo laiką.
Pagal išvardintus tris kriterijus, organizatorių sudaryta komisija (komisijos pirmininkė – Profesorė dr. Danutė
Jočienė), išrinks egzamino nugalėtojus.
Laimėtojai yra renkami visos Lietuvos mastu.
Kiekvienas mokinių pogrupis bus apdovanotas 3 prizinėmis vietomis.
Prizai: planšetiniai kompiuteriai, skaityklės, belaidės ausinės, išmanieji laikrodžiai
Prizų įteikimas
Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, šiais metais iškilminga ceremonija bus organizuojama tik atsižvelgiant į
pandeminę situaciją. Tuo atveju, jei ceremonija neįvyks, prizai bus įteikiami individualiai. Organizatoriai apie prizų
įteikimo būdą, laiką informuos asmeniškai.

Sekite naujienas:

https://www.facebook.com/teisingumas/
https://www.instagram.com/konstitucijos_egzaminas/
http://konstitucijosegzaminas.lt/

Kontaktai: konstitucijosegzaminas@nuostabu.lt

Papildoma informacija: Dalia Milkevičienė, tel. +370 6 86 50011, el. p. dalia.milkeviciene@tm.lt
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