
PATVIRTINTA 

Prienų rajono savivaldybės 

administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2022 m. spalio 6 d. 

įsakymu Nr. STĮ-88 

 

 

PRIENŲ RAJONO 7–8 KLASIŲ MOKINIŲ ORATORIŲ ANGLŲ KALBA KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

RENGINIO TIKSLAI 

 

1. Ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba. 

2. Ugdyti anglų kalbai gabius mokinius. 

3. Skatinti gabių mokinių kūrybinių ir viešojo kalbėjimo gebėjimų lavinimą ir 

bendradarbiavimą panaudojant kalbos mokėjimo galimybes. 

4. Skatinti mokytojų iniciatyvą padėti gabiems mokiniams pasiruošti renginiams. 

5. Skatinti šiandieninius mokinius ieškoti visiems prieinamų būdų geresniam mokymui(si).   

 

II SKYRIUS 

RENGINIO DALYVIAI 

 

6. Renginio dalyviai yra Prienų rajono 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 dalyvius mokytojai registruoja iki 2022 m. lapkričio 11 d. imtinai el. paštu 

danguole.damijonaityte@gmail.com, atsiųsdami užpildytą paraišką (1 priedas). 

10. Renginys vyks 2022 m. lapkričio 30 d. 10.00 val. Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazijoje. 

 

V SKYRIUS 

RENGINIO STRUKTŪRA 

 

11. Mokyklos deleguoja ne daugiau kaip du mokinius iš 7 ir ne daugiau kaip du mokinius 

iš 8 klasės, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija ne daugiau kaip keturis mokinius iš 7 ir ne daugiau kaip 

keturis mokinius iš 8 klasės.  
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12. Paruoštos kalbos trukmė – 2:30–3:00 minutės. Kiekvienas kalbėtojas privalo laikytis 

laiko apribojimo. 

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

teiginius, yra galima. 

14. Sakomos kalbos tema yra „What is better: to adopt a pet from a shelter or to buy 

from a breeder“. Mokiniai turės progą įtikinančiai išreikšti savo mintis apie tai, kur įsigyti 

augintiniai yra labiau mylimi, kurie augintiniai (veisliniai ar neveisliniai) labiau vertinami 

augintojų, aptarti augintinio įsigijimo etiškumo klausimus ar kitas potemes. 

15. Planuojama, kad mokiniai viešąsias kalbas pristatys dviejuose srautuose, kuriuose 

komisijos išrinks po tris prizines vietas. Rinkdami laimėtojus, komisijų nariai vadovausis 17 punkte 

išvardintais kriterijais. 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

16. Vertinimo komisija sudaroma Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėjo įsakymu. 

17. Kriterijai vertinant konkurso dalyvių kalbą: turinio atitikimas temai, pasakytos kalbos 

aiškumas ir  tikslumas; tarimas; žodžių kirčiavimas ir tinkama intonacija; žodyno turtingumas; 

gramatinis kalbos teiginių tikslumas; gebėjimas įtikinti auditoriją; artistiškumas; tinkama nuotaika 

ir auditorijos įtraukimas į  aktyvų klausymąsi; entuziastingas kalbos pateikimas. 

18. 1–3 vietas užėmusiems mokiniams bus įteikti Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir 

sporto skyriaus diplomai. 

19. Visi dalyvavę mokiniai bus apdovanoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos 

raštais. 

20. Mokinius paruošusiems mokytojams bus įteiktos Prienų rajono savivaldybės Švietimo 

ir sporto skyriaus arba Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos. 

21. Mokytojai turi informuoti konkurso organizatorius, jei po paraiškos pateikimo mokiniai 

negalės dalyvauti renginyje. 

 

VII SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

22. Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu, 

konkurso organizavimo, statistinių duomenų rinkimo ir diplomo / padėkų išrašymo tikslais bus 

tvarkomi šie asmens duomenys: konkurso dalyvio vardas, pavardė, mokykla, klasė.  

23. Mokytojai, registruodami mokinius į konkursą, turi gauti mokinių tėvų sutikimus dėl 

aukščiau išvardintų duomenų rinkimo (išskyrus atvejus, kai mokykla jau turi tėvų sutikimus dėl 

23.1 ir 23.2.punktuose nurodytų duomenų rinkimo ir viešinimo):  

23.1. vaiko duomenys (vardas ir pavardė, klasė bei mokykla) bus naudojami viešinimo 

tikslais, organizatorių internetinėse svetainėse ir (ar) pateikiami spaudoje; 

23.2. renginio metu sukaupta vaizdinė medžiaga (vaiko nuotraukos) informaciniais tikslais 

gali būti skelbiama internetinėje erdvėje ir viešinama rajoninėje spaudoje.    

24. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 685 01414. 

______________________________________ 
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Prienų rajono  

7–8 klasių mokinių  

oratorių anglų kalba  

konkurso nuostatų   

1 priedas 

 

 

Paraiška dalyvauti Prienų rajono 7–8 klasių mokinių  

oratorių konkurse anglų kalba  

 

Mokykla Mokinio vardas, 

pavardė, klasė 

Mokinio viešosios 

kalbos potemė 

Paruošusio mokytojo 

vardas, pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija,  

el. paštas 

    

    

 

 

 


