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RAJONINIO 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 gimnazija.  

8. Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

 

IV SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

 

9. Renginys įvyks 2020 lapkričio 30 d. 9.30 val. Veiverių šaulių namuose. 

 

 



V SKYRIUS 

RENGINIO STRUKTŪRA IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Mokyklos deleguoja 2 mokinius: po vieną iš 7 ir 8 klasių arba du iš 7 ar 8 klasių. 

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

apribojimo. 

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

teiginius, yra galima. 

13. Renginio tema yra „Remote lessons make opportunities for better learning: is it 

really so?“. Mokiniai turės progą įtikinančiai išreikšti savo mintis apie mokymosi galimybes 

šiuolaikinių aktualijų fone. 

14. Kiekvienas renginio dalyvis, pasakęs viešąją kalbą, turės atsakyti į vieną pateiktą 

klausimą. 

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

komisijos išrinks po tris prizines vietas. Rinkdami laimėtojus, komisijų nariai vadovausis 16 punkte  

išvardintais kriterijais. 

16. Kriterijai vertinant konkurso dalyvius: temos atskleidimas; aktualios idėjos; žodyno 

turtingumas; gramatinis sakinių teisingumas, gramatinių struktūrų panaudojimas; žodžių tarimas, 

kirčiavimas ir tinkama intonacija; tinkamos nuotaikos sukūrimas ir auditorijos įtraukimas į  aktyvų 

klausymąsi; originalus ir entuziastingas kalbos pateikimas. 

VI SKYRIUS 

DALYVAVIMO PARAIŠKOS 

 

17. Registracija dalyvauti konkurse vykdoma iki 2020 m. lapkričio 20 d. siunčiant 

užpildytą paraišką (1 priedas)  el. paštu damijonaityte_d@prienai.lt. Paraiškoje būtina  nurodyti 

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

potemę, artimai susijusią su pagrindine renginio tema. 

18. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 685 01414. 

 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

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

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus diplomai. Visi dalyvavę mokiniai gaus Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos padėkos raštus. Mokinius paruošusiems mokytojams bus įteiktos Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus arba Švietimo pagalbos tarnybos padėkos. 

mailto:damijonaityte_d@prienai.lt


20. Mokytojai turi informuoti konkurso organizatorius, jei po paraiškos pateikimo 

mokiniai negalės dalyvauti renginyje. 

 

_______________________________ 

 

 

1 priedas 

 

Paraiška dalyvauti oratorių konkurse anglų kalba 

 

Mokykla Mokinio vardas, 

pavardė, klasė 
Paruošusio mokytojo 

vardas, pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija, elektroninio 

pašto adresas, telefono 

numeris 

Mokinio viešosios 

kalbos potemė 

    

    

 


