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PRIENŲ RAJONO 7–8 KLASIŲ MOKINIŲ NUOTOLINIO  ORATORIŲ KONKURSO 

ANGLŲ KALBA NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

RENGINIO TIKSLAI 

 

1. Ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba. 

2. Skatinti gabių mokinių kūrybinių, meninių ir viešojo kalbėjimo gebėjimų lavinimą ir 

bendradarbiavimą panaudojant kalbos mokėjimo galimybes. 

3. Skatinti mokytojų iniciatyvą padėti gabiems mokiniams pasiruošti renginiams. 

4. Ugdyti anglų kalbai gabius mokinius. 

5. Skatinti šiandieninius mokinius ieškoti visiems prieinamų būdų geresniam 

mokymui(si).   

 

II SKYRIUS 

RENGINIO DALYVIAI 

 

6. Renginio dalyviai yra Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 

klasių mokiniai. 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

7. Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Evita 

Maksvytienė 

8. Partneris – Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

 

IV SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

 

9. Renginio forma – nuotolinė. 



10. Renginio dalyvius mokytojai registruoja iki 2021 m. lapkričio 16 d. imtinai siunčiant 

užpildytą paraišką (1 priedas)  el. paštu danguole.damijonaityte@gmail.com. Paraiškoje būtina  

nurodyti mokinio vardą, pavardę, mokyklą, klasę, parengusio mokytojo vardą ir pavardę bei mokinio 

kalbos potemę, artimai susijusią su pagrindine renginio tema. 

11. Mokytojai iki 2021 m. lapkričio 29 dienos imtinai atsiunčia nufilmuotą mokinio kalbą 

el. paštu: danguole.damijonaityte@gmail.com. Įrašas turi būti aiškus, be pašalinių garsų, mokinys 

turi būti nufilmuotas sakantis kalbą atsistojęs ir matomas įraše visu ūgiu.  

12. Baigiamasis nuotolinis renginys vyks 2021 m. gruodžio 13 dieną 13.00 val. Zoom 

platformoje, kuriame bus paskelbti nugalėtojai. Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta konkurso dalyvių 

mokytojams.  

 

V SKYRIUS 

RENGINIO STRUKTŪRA 

 

13. Mokykla į konkursą atrenka po vieną mokinį iš kiekvienos klasės.  

14. Paruoštos kalbos trukmė – 3 minutės. Kiekvienas kalbėtojas privalo laikytis laiko 

apribojimo. 

15. Jokios vaizdinės priemonės negali būti naudojamos. Kūno kalba, atitinkanti kalbėtojo 

teiginius, yra galima. 

16. Sakomos kalbos tema yra „I should choose my future profession now: isn‘t it too 

early? / Aš turėčiau pasirinkti savo profesiją dabar: ar ne per anksti?“. Mokiniai turės progą 

įtikinančiai išreikšti savo mintis apie tai, kokio amžiaus mokinys jau turėtų pradėti galvoti apie 

savo būsimą profesiją. 

17. Mokinių viešosios kalbos bus vertinamos dejose grupėse, kuriose komisijos nariai 

išrinks po tris prizines vietas. Rinkdami laimėtojus, komisijų nariai vadovausis 18 punkte  išvardintais 

kriterijais. 

18. Kriterijai vertinant konkurso dalyvius: tarimas, žodžių kirčiavimas ir tinkama 

intonacija, gramatinis kalbos teiginių tikslumas, gebėjimas įtikinti auditoriją, aktualios idėjos, 

išradingumas ir kūrybiškumas, artistiškumas, žodyno turtingumas, tinkama nuotaika ir auditorijos 

įtraukimas į  aktyvų klausymąsi, originalus pristatymas, vertingos idėjos, pasakytos kalbos aiškumas 

ir  tikslumas, entuziastingas kalbos pateikimas. 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

19. I–III vietas konkurse užėmusiems mokiniams bus įteikti Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus diplomai, juos parengusiems mokytojams – įteiktos 

padėkos.  
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20. Visi konkurse dalyvavę mokiniai ir juos parengę mokytojai gaus Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos padėkas. 

 

VII SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

21. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 685 01414 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 



 

Paraiška dalyvauti Prienų rajono 7–8 klasių mokinių nuotoliniame  

oratorių konkurse anglų kalba 

 

Mokykla Mokinio vardas, 

pavardė, klasė 
Paruošusio mokytojo 

vardas, pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija, elektroninio 

pašto adresas, telefono 

numeris 

Mokinio viešosios 

kalbos potemė 

    

    

 


