
 
 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

 7-8 KLASIŲ MOKINIŲ ORATORIŲ UŽSIENIO KALBA KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. RENGINIO TIKSLAI 

 

1. Skatinti mokinių domėjimąsi užsienio kalbomis. 

2. Ugdyti gabių mokinių kūrybiškumą, meninius ir viešojo kalbėjimo gebėjimus. 

3. Skatinti mokytojų iniciatyvą padėti gabiems mokiniams pasiruošti renginiams, kurie turi 

tęstinumą moksleiviams vėliau mokantis gimnazijose. 

            4. Skatinti mokinius domėtis politikos įvykiais bei jaunimo galimu vaidmeniu kuriant šalies 

politiką. 

5. Suteikti mokiniams naudingos informacijos ir patarimų apie sceninio jaudulio mažinimo 

būdus. 

II. RENGINIO DALYVIAI 

 

 6. Renginio dalyviai yra mokyklos 7-8 klasių mokiniai. 

 

III. RENGĖJAI 

 

 7. Erasmus+ darbo grupės ir užsienio kalbos mokytojų metodinės grupės narės I. 

Ambrulaitienė, V. Jančauskienė ir A. Grigalienė. 

 

IV. RENGINIO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

 

 8. Renginys įvyks 2019-04-08, 12.00 val. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos aktų salėje.  

 

V. RENGINIO  STRUKTŪRA IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 9. Dalyvių skaičius nėra ribojamas. 

 10. Paruoštos kalbos trukmė yra 3 minutės. Per nustatytą laiką mokinys privalo įtikinančiai 

pateikti savo nuomonę ir mintis pagal numatytą temą ir pasirinktą potemę. 

11. Vaizdinių priemonių, išskyrus kūno kalbą, naudoti negalima. 

 12. Renginio tema yra “Jaunimas ir politika“  

 13. Siūlomos potemės:  

 13.1. „Politika ir valdžia” (valdžios struktūros ir jų veikla, jėgos apraiškos valdžioje ir jų 

kontrolės mechanizmai, jėgos apraiškos valžioje ir istorijos pamokos ir pan.) 

 13.2. „Politika ir laisvė“ (koks yra ryšys tarp politikos ir asmenybės ar žmonių grupės laisvės ir 

pan.) 

 13.3. „Politika ir žmonės“ (politika kaip būdas organizuoti žmones ar įrankis nubrėžti vietines, 

regionines ar nacionalines ir net juridines ribas; koks yra geriausias būdas būti politiškai aktyviems; 

politika ir vertybės ir pan.) 

 13.4. „Politika ir kūryba“ (kaip žmonės gali/negali būti kūrybingi savo politinėje veikloje; kaip 

kūryba atspindi politiką  ir pan.) 

 14. Papildomi reikalavimai:  

 14.1. kiekvieno kalbėtojo pasisakymas, nepriklausomai nuo potemės, turi baigtis sakiniu: 

gegužės 12 d. Lietuva rinks Prezidentą. Būti aktyviais ir eiti balsuoti savo šeimos narius aš paraginsiu 

tokiais žodžiais: „............“ (vienu įtikinamu sakiniu). 
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 14.2. Kiekvienas kalbėtojas turi būti apmąstęs, kurią trumpą ištrauką – svarbiausią mintį iš savo 

kalbos pasakys į kamerą (filmuojama bus po konkurso). 

 15. Kiekvienam renginio dalyviui, pasakiusiam viešąją kalbą, gali reikėti atsakyti į keletą 

pateiktų klausimų. 

 16. Kovo 18 d. per 7-ą pamoką 203 kabinete planuojamas mokinių susitikimas su mokyklos 

psichologe Gabriele Asiulevičiene, kuri kalbės apie sceninio jaudulio mažinimo būdus. 

   

VI. DALYVAVIŲ REGISTRAVIMAS 

 

 17. Dalyvių registracija bus vykdoma internetu. Universalusis adresas (URC) bus įkeltas į 

mokytojų elektroninį paštą.  Registracija vyks iki 2019-03-15. 

18. Mokinio kalbos potemę, artimai susijusią su pagrindine renginio tema, būtina pateikti 

registruojantis į renginį.  

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

19. Komisija išrinks 14 nominacijų (Už geriausią tarimą; Už geriausią tartį, žodžių kirčiavimą ir 

tinkamiausią intonaciją; Už gramatinį kalbos teiginių tikslumą; Už įtikinamiausiai pasakytą kalbą; Už 

aktualias idėjas kalboje; Už išradingumą ir kūrybiškumą; Už artistiškumą; Už turtingą pristatytos 

kalbos žodyną; Už pakilią nuotaiką ir labiausiai klausytojus atpalaiduojančią kalbą; Už originalų 

pristatymą ir idėjas; Už įdomiausias idėjas kalboje; Už pasakytos kalbos aiškumą ir tikslumą; Už 

didžiausią poveikį klausytojams padariusią kalbą; Už entuziastingą kalbos pateikimą). 

Visi mokiniai bus apdovanoti nominacijas patvirtinančiais padėkos raštais. 

25. Komisija išrinks 3 geriausiai pasakytas kalbas, vertas specialiųjų prizų (kriterijai: artistiškumas, 

geriausia tartis, aktualiausios idėjos, kalbos įtikinamumas, originalus pristatymas ir idėjos, žodyno 

turtingumas). 

26. Mokytojams, paruošusiems konkursui mokinius, bus išduoti veiklą patvirtinantys Erasmus +  

sertifikatai.  

 

Nuostatus parengė: Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos  anglų kalbos mokytojos  metodininkės Asta 

Gigalienė ir Iveta Ambrulaitienė ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Vilma Jančauskienė.  

Renginio organizatoriai pasilieka teisę pakoreguoti renginio organizavimo laiką ir tvarką. Apie 

galimus pasikeitimus informuosime iš anksto. 

 
 

 


