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TARPTAUTINIO NUOTOLINIO VAIZDO REPORTAŽŲ KONKURSO
„MANO GERIAUSIAS DRAUGAS“
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.1. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. 14 d. iki gruodžio mėn. 9 d. Kauno miesto ankstyvojo anglų
kalbos mokymo mokytojų metodinė grupė kviečia 2 (pradinių) klasių mokinius dalyvauti
nuotoliniame vaizdo reportažų konkurse ir sukurti 60 sekundžių vaizdo reportažą anglų kalba
,,MANO GERIAUSIAS DRAUGAS”.
1.2. Konkurso tikslai:
- ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, gilinti mokinių anglų kalbos žinias;
- ugdyti mokinių kūrybiškumą, norą atsiskleisti;
- skatinti mokytojus naudoti IT technologijas;
- plėsti įvairių dalykų mokytojų bendradarbiavimą ir veiklų integravimą į ugdymo procesą.
1.3. 2 (pradinių) klasių mokinių sukurti vaizdo reportažai skelbiami Facebook grupėje „MANO
GERIAUSIAS DRAUGAS” https://www.facebook.com/groups/128898914394510/.
1.4. Darbus skelbia tik mokytojai. Mokytojai, norėdami dalyvauti konkurse, prašo prijungti prie
konkurso grupės, gavę grupės administratoriaus patvirtinimą apie prijungimą prie konkurso grupės,
yra konkurso dalyviai ir gali įkelti mokinių darbus. (Atskira dalyvių registracija nebus vykdoma).
II. RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA
2.1. Iki 2018 m. lapkričio 11 d. Kauno m. ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų
metodinė grupė parengia 2 (pradinių) klasių mokiniams skirto nuotolinio konkurso ,,MANO
GERIAUSIAS DRAUGAS“ nuostatus ir išsiunčia į mokyklas.
2.2. Nuo 2018 m. gruodžio 2 d. iki gruodžio 9 d. konkurso dalyviai įkelia vaizdo reportažus į
Facebook grupę ,,MANO GERIAUSIAS DRAUGAS“.
2.3. Įraše nurodoma mokykla, mokytojas, mokinio vardas/pavardė ir klasė.
Žr. pavyzdį.

2.4. Mokytojas(-a) gauna tėvų, globėjų leidimą filmuoti, fotografuoti, publikuoti mokinio
atvaizdą. Sutikimo originalą turi mokytojas, konkurso organizatoriams jo pateikti nereikia.
MOKYKLOS PAVADINIMAS
Data
Rekvizitai
Aš, .............................................................................................. sutinku, kad mano vaikas, globotinis
(tėvų globėjų vardas, pavardė) (esamą pabraukti)
......................................................................................................................................
(kiekvienam vaikui šis raštas pildomas atskirai) (nepilnamečio vaiko vardas, pavardė)
būtų (būti) fotografuojamas(-a), filmuojamas(-a), prie medžiagos rašomas jo(-os) vardas, pavardė,
daroma garsinė ir vaizdinė medžiaga bei ji publikuojama viešojoje erdvėje mokyklos tikslų
įgyvendinimui.
2018-11-30
Data (tėvų, globėjų parašas, vardas, pavardė)
2.5. Visi nuostatus atitinkantys darbai (darbas turi būti anglų kalba, reportažo trukmė ne ilgesnė
nei 60 sekundžių, vaizdo reportažo tema – mokinio (mokinių) pasakojimas apie save; reportaže
matomas kalbantis mokinys (mokiniai); kalbantieji negali skaityti teksto; įvykdytas 2.4 nuostatų
punktas) dalyvauja konkurse.
III. ĮDOMIAUSIŲ REPORTAŽŲ ATRINKIMO TVARKA
3.1. 2018 m. gruodžio 10 d. ir 12 d. darbų vertinimo komisijos nariai įvertins pateiktus darbus
balais nuo 0 iki 5.
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3.2. 2018 m. gruodžio 13–15 d. vertinimo komisijos nariai suskaičiuos balus ir paskelbs
nugalėtojus.
3.4. 2018 m. 2 (pradinių) klasių mokiniams skirto konkurso ,,MANO GERIAUSIAS
DRAUGAS“ nugalėtojai bus skelbiami konkurso Facebook grupėje.
IV. BENDRIEJI KONKURSO REIKALAVIMAI
4.1. Konkurse „MANO GERIAUSIAS DRAUGAS“ gali dalyvauti tik 2 (pradinių) klasių
mokiniai ir jų mokytojas(-a).
4.2. Reportažo metu 2 (pradinių) klasių mokiniai parengia reportažą tema ,,MANO
GERIAUSIAS DRAUGAS“. Galimi įvairūs vaizdo reportažo scenarijai: mokytojas(-a), mokinių

tėvai nufilmuoja kalbantį mokinį(-ius), pasakojantį(-čius) apie savo geriausius draugus ir pan.
Reportaže mokiniai gali iliustruoti savo žodžius nuotraukomis, piešiniais, lipdiniais, pateiktimis ir kt.
4.3. Vaizdo reportažo trukmė 40–60 sekundžių.
4.4. Vaizdo reportažas turi būti kūrybiškas, informatyvus ir kokybiškas, nepažeidžiantis
žmogaus garbės ir orumo, nekurstantis smurto, tautinės, rasinės neapykantos bei diskriminacijos.
4.5. Konkurse gali dalyvauti ir kurti vaizdo reportažus visi mokyklos anglų kalbos mokytojai(os), mokantys 2 (pradinių) klasių mokinius.
V. BAIGIAMOJI DALIS
5.1. Parengusiems vaizdo reportažus tarptautiniam konkursui ,,MANO GERIAUSIAS
DRAUGAS“ anglų kalbos mokytojams ir mokiniams bus įteiktos konkurso organizatorių
elektroninės padėkos.
5.2. Daugiausiai balų surinkę darbai bus apdovanoti el. diplomais.
5.3. Iškilus klausimams dėl informacijos pateikimo rašyti el. paštu edita.rabizaite@kgm.lt.
VI. KONKURSO ORGANIZATORIAI
Dileta Tindžiulienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė;
Edita Rabizaitė – Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinės grupės
pirmininkė;
Rasa Petružienė – Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinės grupės
narė;
Jurgita Tatarūnienė – Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinės
grupės narė;
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,
Kauno Kazio Griniaus progimnazija.
VII. VERTININIMO KOMISIJOS NARIAI
Inga Čeplikienė – Marijampolės marijonų gimnazijos anglų ir vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė;
Audronė Timofejevienė – Kauno ,,Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė,
vadovėlių ,,School English“ ir ,,Golden Key“ bendraautorė;
Kristina Stašaitienė – Kauno rajono Babtų gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja.
__________________________

