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RESPUBLIKINIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 3–4, 9–10 KLASIŲ MOKINIŲ  

ANGLŲ KALBOS IR MENINĖS RAIŠKOS KONKURSO  

„CREATE A RAP ABOUT YOUR NATIVE PLACE“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio mokinių konkurso „Create a rap about your native place“  (toliau – 

Konkursas) iniciatorius bei organizatorius – Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, partneris – 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba.  

2. Konkursu siekiama skatinti pasididžiavimą savo gimtuoju kraštu, anglų kalbos 

vartojimą įvairiose viešojo gyvenimo situacijose, ugdyti mokinių meno bei kūrybos poreikį, meninę 

saviraišką.  

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių meilę ir pagarbą gimtąjam kraštui, socialinį 

sąmoningumą. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Sudaryti galimybę bendrauti ir bendradarbiauti anglų kalba, naudojant inovatyvius 

būdus, plėsti žodyną. 

4.2. Skatinti ieškoti istorinių faktų ir prisiminti lietuvių folklorą. 

4.3. Sukurti eiles repo stiliaus dainai apie gimtąjį kraštą ir tą dainą atlikti. 
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III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų pavieniai 3–4 ir 9–10 klasių 

mokiniai arba visa klasė. 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS IR JŲ PATEIKIMUI 

 

6. Mokiniai, norintys dalyvauti konkurse, nuo 2019 m. rugsėjo 20 d. iki 2019 m. lapkričio 

30 d. turi atsiųsti elektroniniu paštu rita.markovskaja@gmail.com savo kūrybinį darbą –  sukurtos ir 

pačių atliekamos dainos audio įrašą MP3 formatu. Kartu atsiunčiama užpildyta dalyvio registracijos 

anketa (1 priedas) bei dainos tekstas (pavyzdys 2 priedas).  

7. Reikalavimai dainos tekstui ir muzikai: 

7.1. Dalyviai kuria dainų tekstus ir muziką pagal hip-hopo ritmą. 

7.2. Dainos tekstas sudarytas iš 40–80 žodžių.  

7.3. Tekstas renkamas Microsoft Office Word dokumente 12 punktų dydžio Times New 

Roman tipo šriftu, naudojant 1,5 intervalo tarpus tarp eilučių. Pavadinimas paryškintas, raidžių dydis 

– 16 pt. Tekstas išcentruojamas. Apačioje po tekstu turi būti nurodytas pilnas autoriaus/ių vardas, 

pavardė, mokyklos pavadinimas, klasė, dainos pavadinimas (darbo atlikimo/apipavidalinimo 

pavyzdys pateiktas žemiau nuostatuose (2 priedas). 

7.4. Dainos muzika turi būti sukurta pačių dalyvių, naudojant bet kokius muzikos 

instrumentus ar savo kūną (kūno perkusija – plojimas, trepsėjimas, spragsėjimas, pliaukšėjimas). 

Muzikos iš kitų šaltinių naudoti negalima.  

8. Kiekvienas dalyvis/klasė gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą. 

9. Siunčiamos bylos pavadinimas turi būti sudarytas iš autoriaus/ių vardo, pavardės, 

mokyklos pavadinimo ir klasės (pvz., Vardas_Pavarde_Mokykla_Klase). 

10. Audio įrašas turi būti geros kokybės, jame turi aiškiai girdėtis dainos žodžiai ir 

muzika. 

11. Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka, kad jų kūrybinis darbas būtų viešinamas 

Prienų švietimo pagalbos tarnybos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto 

svetainėse ir „Facebook“ profiliuose, kad jų sukurtomis dainomis nekomerciniais tikslais galėtų 

naudotis mokyklos, mokytojai, kiti asmenys ar organizacijos, vykdydami švietimo veiklą. 

mailto:rita.markovskaja@gmail.com
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12. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, kad jų pateikta medžiaga atitinka autorių 

teisių bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai, o 

pateiktuose dainų įrašuose dalyvaujantys asmenys sutinka būti įrašomi.   

 

V SKYRIUS 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Darbus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Komisiją sudarys repo 

dainų atlikėjas,  gimtakalbis anglas, švietimo ir kultūros specialistai.  

14. Vertinimo komisija turi teisę nevertinti kūrinių, jei jie neatitinka konkurso nuostatų, 

formato reikalavimų, jei darbai yra nukopijuoti, jei nėra pateiktos informacijos apie konkursinį darbą, 

apie autorių arba jie yra nebaigti ir pan. 

15. Kūrybinio darbo vertinimo kriterijai: 

15.1. temos atitikimas; 

15.2. žodžių ir muzikos dermė ir kokybė meniniu požiūriu; 

15.3. dainos idėjos ir atlikimo unikalumas. 

16. Darbai bus įvertinti iki 2019 m. gruodžio 20 d. 

17. Atitinkantys reikalavimus ir vertinimo komisijos atrinkti darbai bus patalpinti Prienų 

švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje bei persiųsti į Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centrą, kuriame  po perklausos gali būti įtraukti į šios įstaigos internetinę svetainę.   

18. Visiems konkurso dalyviams bei juos parengusiems mokytojams elektroniniu paštu 

bus išsiųstos padėkos. 

19. Konkurso laureatai bus apdovanoti Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus 

diplomais.  

20. Grand prix laimėtojui bus įteiktas 100 Eur piniginis prizas.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami. 

22. Išsamesnė informacija teikiama el. paštu: rita.markovskaja@gmail.com; 

tel. Nr. 8 670 02465. 

 

______________________ 
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Respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų 

3–4, 9–10 klasių mokinių 

anglų kalbos ir meninės raiškos konkurso 

                                                                                     Create a rap about your native place“ nuostatų 

1 priedas 

 

 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

 

Mokykla, mokyklos adresas, el. paštas,  

tel. Nr. 

 

 

 

Mokinio vardas ir pavardė, klasė  

 

 

Konsultavusio mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija, el. paštas, tel. Nr. 
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Respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų 

3–4, 9–10 klasių mokinių 

                                                                                       anglų kalbos ir meninės raiškos konkurso 

„Create a rap about your native place“  

                           2 priedas 

 

 

Darbo atlikimo/apipavidalinimo pavyzdys 

 

 

PRIENAI RAP     

 

Prienai is famous for its unique nature, 

The Nemunas river is Lithuania‘s greatest. 

Glider championships are held every year, 

Huge green forests along the river appear. 

The Greimas bridge connects two ancient lands. 

The  knight Kestutis in Prienai proudly stands. 

 

 

Vardenis Pavardenis, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinys, „Prienai rap“. 

Paruošė Rita Markovskaja, anglų kalbos mokytoja metodininkė. 

 

 

 


