PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-314
TARPTAUTINIO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ 10–12 KLASIŲ MOKINIŲ
PATEIKČIŲ ANGLŲ KALBA KONKURSO „DIDŽIUOJUOSI SAVO MOKYKLA“
NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai numato tarptautinio bendrojo ugdymo įstaigų 10–12 klasių mokinių pateikčių anglų
kalba konkurso „Didžiuojuosi savo mokykla“ (toliau – konkurso) dalyvius, konkurso organizavimo,
vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kauno technologijos universiteto gimnazija.
3. Konkurso partneriai – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno technologijos universitetas,
UAB „Humanitas“.
II. SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, skatinti mokinių anglų kalbos mokymąsi, ugdyti kultūrinio
bendravimo įgūdžius, plėtoti mokinių sociokultūrinę kompetenciją, tarpmokyklinį bendravimą ir
bendradarbiavimą, patirties sklaidą.
5. Populiarinti informacinių technologijų naudojimą.
6. Skatinti taisyklingos, dalykinės anglų kalbos vartojimą, tobulinti retorikos įgūdžius.
7. Tobulinti darbo grupėse patirtį.
8. Skatinti mokinius tobulinti pateikties atlikimo įgūdžius.
III. SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
9. Lietuvos ir kitų šalių bendrojo ugdymo mokyklų 10–12 klasių mokiniai.

IV. SKYRIUS
KONKURSO VIETA IR LAIKAS
10. 2018 m. gruodžio 5 d. 13.30 val. KTU Santakos slėnyje, K. Baršausko g. 59, Kaunas.

V. SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
11. Konkurse dalyvauja dešimt Lietuvos ar kitų šalių bendrojo ugdymo mokyklų 10–12 klasių
mokinių komandų. Galimybė dalyvauti konkurse suteikiama pagal registracijos eiliškumą.
12. Komandą sudaro 3 mokiniai, kurie pristato savo mokyklą. Kiekviena komanda gali atsivežti
savo palaikymo komandą, bet ne daugiau nei dešimt sirgalių.
13. Žodinę dalį privalo atlikti ne mažiau nei du komandos nariai, kiekvienas asmuo, pristatinėjantis
pateiktį, turi kalbėti ne trumpiau kaip 3–5 minutes.
14. Komandos narys, ruošiantis pateikties kompiuterinę dalį, neprivalo atlikti žodinės dalies
konkurso metu.
15. Iš viso pateikties pristatymas turi trukti iki 10 minučių. Jei laiko neužtenka, pristatymas yra
nutraukiamas.
16. Būtina vaizdinė medžiaga (nuotraukos, video), parengta kompiuteriu. Ji bus rodoma per
skaitmeninį projektorių auditorijai.
17. Kalbėję komandos nariai, baigę pristatyti pateiktį turės atsakyti į vertintojų bei auditorijos
užduodamus klausimus. Prioritetas yra skiriamas vertintojų klausimams. Klausimams papildomai
skiriama iki 5 minučių.

VI. SKYRIUS
KONKURSO VERTINIMAS
Pateikties vertinimo kriterijai
Kriterijai

Taškai

1. Įžanga
o Iškart sudomino auditoriją ir patraukė dėmesį (1)
o Aiškiai iškėlė tikslą (1)
o Apibrėžė temą (1)

3

2. Dėstymas
o Esminiai aspektai detalizuoti (1)
o Kur reikia, pateikti dokumentiniai faktai (1)
o Nuosekliai pereinama nuo vieno esminio aspekto prie kito, dėl to lengva
sekti pateiktį (1)
o Atrodė įtikinamai (1)
o Buvo informatyvu (1)

5

3. Apibendrinimas
o Pabaiga nujaučiama (1)
o Esminiai aspektai apibendrinti (1)
o Sklandus baigimas (1)

3

4. Klausimai ir diskusija
o Tiksliai atsakė į klausimus (3)
o Atsakyti į klausimus sugebėjo visi komandos nariai (3)

9

o

Atsakinėjo sklandžia anglų kalba (3)

5. Vaizdinės priemonės
o Tinkamas kiekis (2)
o Dizainas: aiškus ir geros kokybės (2)
o Tinkamumas: panaudotos tinkamos vaizdinės priemonės (2)
o Vaizdinės priemonės panaudotos efektyviai (2)
o Bendra darna (2)

10

6. Pateikimas
o Išvaizda, akių kontaktas, veido išraiška (1)
o Rankų valdymas, gestikuliacija (1)
o Balsas: garsumas ir tylumas (1)
o Humoras, atsipalaidavimas, entuziazmas ir susidomėjimas, pateikėjo
pasitikėjimas savimi (1)
o Laiko paskirstymas, sparta ir tempas (1)

5

7. Kalba
o Sudėtingumas (gramatika, tarimas, žodynas) (4)
o Laisvumas, intonacija (1)
Iš viso taškų: 40

5

VII. SKYRIUS
DALYVIŲ REGISTRACIJA
18. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. lapkričio 30 d.:
https://goo.gl/forms/Bhb1cRZfF44cEyQp2

VIII.
SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
19. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais, organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais per
„Ačiū 2019“ renginį. Visi mokiniai, dalyvavę konkurse, apdovanojami padėkomis, juos rengę
mokytojai gaus pažymas (atsispausdinti http://www.kpkc.lt/veikla/pazymos.html).

IX. SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZATORIAI
Daiva Sutkevičienė, Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja;
Jūratė Nakrošienė, KTU gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė;
Neringa Požėrienė, KTU gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, konkurso organizavimo
koordinatorė.
Informacija teikiama:
Telefonas +370 615 72197, Elektroninis paštas: neringa.pozeriene@gmail.com
_____________________

Zita Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

