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TARPTAUTINIO 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ DIENORAŠČIO KONKURSO „ŠVIES@.AŠ“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso nuostatos parengtos vadovaujantis „Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių nuostatais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. 

vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426. 

2. Šios nuostatos apibrėžia konkurso tikslus ir uždavinius, organizatorius ir 

partnerius, organizavimo tvarką.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

3. Konkursą „Švies@.aš“ organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno 

miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis, Kauno Rokų gimnazija. 

4. Konkurso partneriai – Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Šakių 

„Žiburio“ gimnazija. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 

 

5. Sudaryti palankias sąlygas mokinių žodinei saviraiškai. 

6. Skatinti mokinius dienoraščio forma originaliai reikšti asmeninius jausmus, patirtis ir 

idėjas. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių 

mokiniai. 

8. Konkurso „Švies@.aš” dalyviai skirstomi į keturias grupes: 

I grupė – 5–6 klasių mokiniai; 

II grupė – 7–8 klasių mokiniai; 

III grupė – 9–10 (I–II gimnazijos) klasių mokiniai; 

IV grupė – III–IV gimnazijos klasių mokiniai. 
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V SKYRIUS 

PATEIKIMO IR TURINIO REIKALAVIMAI 

 

9. Dalyvio anketa ir originalūs kūriniai priimami iki 2020 m. lapkričio 6 d. 

elektroniniu paštu dienorasciokonkursas@gmail.com.  

10. Kūriniai turi atitikti žanro ir nuostatų reikalavimus. 

11. Kūrinių kiekį ir pasakojamąjį laikotarpį mokinys pasirenka laisvai, bet privalo 

laikytis žodžių skaičiaus reikalavimo: 5–7 kl. mokiniai – iki 200 žodžių, 8–10 (I–II) klasių mokiniai 

– iki 300 žodžių, III–IV klasių mokiniai – iki 400 žodžių. Žodžių skaičių nurodyti po paskutiniu 

žodžiu, nurodyto skaičiaus neviršyti. 

12. Konkursui pateikiami darbai Microsoft Office Word (*.doc, *.docx) formatu, 

spausdinti Times New Roman 12 šriftu, taisyklinga lietuvių kalba. 

13. Konkurso darbai siunčiami su autorių duomenimis (pavarde, vardu, klase, mokykla 

ir jos adresu, mokytojo (konsultanto) vardu ir pavarde, el. paštu, telefonu), pateikiamais „Dalyvio 

anketoje“ (žr. Priedą). 

14. Pateikti darbai kartu su dalyvio anketa tampa konkurso nuosavybe, o autorius 

patvirtina, kad yra susipažinęs su Konkurso nuostatais ir sutinka su jų sąlygomis. 

15. Konkurso dalyvio ir mokytojo kontaktiniai duomenys yra konfidenciali informacija 

ir ji nebus atskleidžiama tretiesiems asmenims be Konkurso dalyvio sutikimo, išskyrus Lietuvos 

Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.  

16. Laimėjusių darbų autorių (jų mokytojų / konsultantų) vardai ir pavardės, darbai ar 

jų fragmentai bus skelbiami viešai. 

17. Papildomą informaciją teikia koodinatorius Egidijus Jankūnas tel. 8 658 33737 ir 

el. paštu jegida@gmail.com  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

18. Darbų vertinimo kriterijai: 

 originalus turinys, 

 raiškos savitumas; 

 kontekstualumas (gebėjimas remtis kultūra). 

19. Vertinimo komisija:  

Gabija Bankauskaitė, VU Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto 

profesorė, hum. m. dr. 

Nijolė Vaičiulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytoja metodininkė 

Vita Valuntienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytoja metodininkė 
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Sandra Šimoniūtienė, Kauno Rokų gimnazijos mokytoja metodininkė 

Vanda Mažeikienė, Kauno Rokų gimnazijos mokytoja ekspertė 

20. Kiekvienoje klasių grupėje skiriamos trys nugalėtojų ir skatinamosios (darbų 

skaičių nustato vertinimo komisija) vietos. Nugalėtojai pelnys diplomus ir rėmėjų dovanėles, 

skatinamųjų vietų mokiniai – padėkas ir rėmėjų dovanėles (siunčiama paštu), dalyviai – padėkas. 

2020 m. lapkričio 26 d. 15 val. vyks baigiamasis nuotolio renginys, kuriame 

gimnazijos mokiniai teatralizuotai pristatys komisijos išrinktų darbų ištraukas. 

Mokytojams (konsultantams), rengusiems mokinius, Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras internetinėje svetainėje per mėnesį paruoš pažymas išsispausdinti. 
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Priedas 

 

Dalyvio anketa 

 

 

Mokinio pavardė, vardas  

Klasė  

Mokyklos pavadinimas   

Mokytojo (konsultanto) vardas, pavardė   

Kvalifikacinė kategorija  

El. pašto adresas  

Telefono nr.  

 

    


