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RESPUBLIKINIO ANGLŲ KALBOS MUZIKINIO KONKURSO  

„ŽIBURYS“ MUSIC AWARDS 2019–2020    

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

RENGINIO TIKSLAI IR UŽDAVIAI 

 

1. Skatinti  mokinių domėjimąsi anglų kalba, teikti galimybę mokinių kūrybinei, meninei 

iniciatyvai bei individualiai saviraiškai. 

2. Per draugišką bendravimą, iniciatyvumą, darbą komandoje ugdyti mokinių socialinę 

kompetenciją. 

3. Skatinti miesto, rajono bei respublikos mokyklų bendradarbiavimą. 

 

II SKYRIUS 

                                                         RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Vieta ir laikas.  

Renginys vyks 2020 m. kovo 20 d. 16.00 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijos renginių aktų salėje 

(adresas: J. Basanavičiaus g. 1, Prienai).  

 

5. Organizatoriai. 

Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai. 

 

6. Dalyviai.  

Prienų rajono savivaldybės ir respublikos mokyklų 8–12 klasių mokiniai bei jų užsienio kalbų 

mokytojai. Dalyviai gali kurti individualiai arba suburdami komandą, tereikia sugalvoti 

komandai ar atlikėjui pavadinimą, išsirinkti dainą užsienio kalba ir jai sukurti vaizdo klipą. 

Vaizdo klipo pabaigoje būtina nurodyti: atlikėją (starring), operatorių (operator), režisierių 

(directed by) bei dainos paėmimo šaltinį (e.g. the song was taken from youtube). 

 



 

7. Dalyvių registracija.  

Dalyviams registruojantis nurodoma: mokyklos pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, klasė, 

grupės pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, vaizdo klipo 

pavadinimas. Registracija vykdoma iki kovo 2 d. Muzikinius vaizdo klipus siųsti:  

el. p.: vilija.gustaityte@gmail.com 

Vaizdo klipai pristatomi iki kovo 2 d. anglų kalbos mokytojai Vilijai Gustaitytei į 307 kab.; 

pristatyti galima ir anksčiau nurodytu elektroniniu paštu). 

 

8. Vertinimas ir apdovanojimai. 

Vertinimo komisiją sudaro  Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos. Renginio 

organizatoriai simboliniais prizais ir padėkos raštais apdovanoja visus dalyvius. Nugalėtojai 

gauna pagrindinį prizą. Mokinius rengusiems mokytojams įteikiami padėkos raštai. 

9. Renginio sklaida: 

Renginio organizatoriai pasilieka teisę informaciją apie renginį ir jo dalyvius skelbti 

Prienų  „Žiburio“ gimnazijos interneto svetainėje: https://ziburys.prienai.lm.lt/; rajoninėje 

spaudoje. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Pateikdami prašymą,  dalyvauti anglų kalbos muzikiniame konkurse „Music Awards 2019–

2020“  visi dalyviai sutinka, kad jų nuotraukos gali būti skelbiamos internetinėje erdvėje 

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

11. Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba elektroniniu paštu 

vilija.gustaityte@gmail.com arba telefonu Nr.+37067410130. Kontaktinis asmuo – Vilija 

Gustaitytė.  
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