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PARODOMŲJŲ DEBATŲ „PAMOKOS TURĖTŲ PRASIDĖTI VĖLIAU“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

RENGINIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 1. Ugdyti mokinių viešojo kalbėjimo kompetenciją bei gebėjimus argumentuotai reikšti savo 

nuomonę.  

 2. Stiprinti bendradarbiavimo, bendravimo bei komandinio darbo įgūdžius. 

 3. Skatinti rajono mokyklų bendradarbiavimą. 

 

II SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

 

 4. Vieta ir laikas. Parodomieji debatai „Pamokos turėtų prasidėti vėliau...“ vyks 2022 m. 

gruodžio 14 d. 13.40 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijos aktų salėje (adresas: J. Basanavičiaus g. 1, 

Prienai). 

 5. Organizatoriai. Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, debatų 

klubo vadovė Vilija Gustaitytė,  lietuvių kalbos mokytoja eksperte, Jaunųjų žurnalistų būrelio 

vadovė Levutė Karčiauskienė. 

 6. Renginio eiga. Organizatoriai pristato debatų temą, tikslus, komandas ir teisėjus bei 

suteikia žodį kalbančiai komandai. Debatuose dalyvauja dvi komandos (iš viso 6 mokiniai). Viena iš 

komandų yra vadinama propozicija, ji sutinka su debatų teze. Antroji komanda – opozicija, kuri 

prieštarauja pateiktai temai, ją paneigia. Kiekvieną komandą sudaro 3 dalyviai, kalbantys 

pakaitomis. Pirmieji pasisako abiejų komandų pirmieji kalbėtojai. Po jų, laikantis eiliškumo, 

pasisako kiekvienos komandos likusieji komandų nariai: jie išsako naujus argumentus vienai ar kitai 

pusei ginti ir „atremia“ priešininkų argumentus. Debatų teisėjai ir dalyviai pateikia klausimų 

pranešėjams. 

 7. Dalyviai. Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8–12 klasių mokiniai bei jų mokytojai. 

Dalyviai stebi debatus (apie 30 min.) ir užduoda klausimus abiejų komandų kalbėtojams. 

 8. Dalyvių registracija. Dalyviams registruojantis nurodoma: mokyklos pavadinimas, 

dalyvio vardas, pavardė, klasė, mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija. Registracija 

vykdoma iki 2022 m. gruodžio 5 d. el. p. viliukasss@yahoo.com 

 9. Vertinimas ir apdovanojimai. Vertinimo komisiją sudaro  Prienų „Žiburio“ gimnazijos 

mokytojai, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas, 
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Prienų švietimo  pagalbos tarnybos metodininkas. Renginio organizatoriai padėkos raštais 

apdovanoja visus dalyvius ir juos rengusius mokytojus.  

 10. Renginio sklaida. Renginio organizatoriai pasilieka teisę informaciją apie renginį ir jo 

dalyvius skelbti Prienų „Žiburio“ gimnazijos interneto svetainėje: https://ziburys.prienai.lm.lt/, 

rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 11. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti renginio nuostatus.  

 12. Renginio dalyviai  sutinka, kad jų nuotraukos gali būti skelbiamos internetinėje erdvėje 

(https://spt.prienai.lm.lt/,  https://ziburys.prienai.lm.lt/). 

 13. Išsamesnė informacija teikiama telefonu +37067410130  arba el. paštais 

viliukasss@yahoo.com,  levakarciauskiene@yahoo.com. Kontaktiniai asmenys – Vilija Gustaitytė ir 

Levutė Karčiauskienė. 
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