
PATVIRTINTA 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 

2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-387 

 

 

KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ  

„VOKIŠKŲ DAINŲ KONKURSO 2020“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso nuostatai parengti 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. Šie nuostatai apibrėžia konkurso tikslus ir uždavinius, organizatorius ir partnerius, 

organizavimo tvarką.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas ir uždaviniai: 

3.1. Konkurso tikslas: 

3.1.1. Skatinti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, bendravimą, domėjimąsi vokiečių kalba ir 

vokiškai kalbančių šalių kultūra. 

3.2. Konkurso uždaviniai: 

3.2.1. Formuoti švietimo, mokslo institucijų bei miesto administracijos bendradarbiavimo 

dialogą tobulinant vokiečių kalbos žinias ir dalykines kompetencijas; 

3.2.2. Skatinti išplėsti užsienio kalbų mokymo(si) modelius ir aplinkas;  

3.2.3. Dalintis praktine ugdymo patirtimi užsienio kalbų kontekste. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokiniai. 

5. Konkurse dalyvauja solistas, duetas arba ansamblis iki 12 narių. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO TURINYS 

 

6. Dalyviai paruošia vieną vokiškai kalbančių šalių autorių/grupės kūrinį vokiečių kalba ir 

sukuria muzikinį vaizdo klipą laisvai pasirinkta technika. Muzikinio vaizdo klipo formatai, dydis ir 

trukmė: 

- mp4 arba mov; 

- iki 2 GB; 

- iki 5 min. 
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7. Muzikinio klipo vertinimo kriterijai: 

- vokiečių kalbos taisyklingumas; 

- vaizdo klipas yra autorinis darbas; 

- pasirinktos idėjos originalumas; 

- kūrybiškas ir nuoseklus išpildymas; 

- vaizdo ir garso kokybė. 

8. Organizatorius prašo laikytis DACHL principo (plačiau apie principą: 

https://www.ldv.lt/index.php/dachl). 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO  ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkursą organizuoja: 

9.1. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras; 

9.2. Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis. 

10. Konkurso laikas ir vieta: Konkurso dainų vaizdo klipų vertinimas vyks 2020 m. lapkričio 

18 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (adresu Vytauto pr. 44, Kaunas), jei sąlygos pasikeis - 

nuotoliniu būdu.  

11. Konkurso pradžia: Konkurso komisijos posėdžio pradžia 15.00 val. 

 

VI SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA IR DAINŲ VAIZDO KLIPŲ PATEIKIMAS 

 

12. Dalyvių registracija į Konkursą vykdoma elektroniniu būdu adresu 

https://docs.google.com/forms/d/1pA_d302foWErlL58WxShWYChBdn-EVbo6xIVlakofns/edit 

13. Dalyvių registracijos formoje privaloma užpildyti visas grafas. 

14. Dalyvių registracija vykdoma iki 2020 m. lapkričio 16 d. 24.00 val.  

15. Dalyvių vadovai iki 2020 m. lapkričio 16 d. 24.00 val., naudodamiesi 

www.wetransfer.com puslapiu, atsiunčia dainų vaizdo klipus adresu k.bielskiene@gmail.com 

16. Kontaktai pasiteiravimui: Kristina Bielskienė, VDU „Rasos“ gimnazijos vokiečių k. 

mokytoja, tel. +370 68045091 

 

VII SKYRIUS 

AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

17. Dalyvių vadovai patvirtina ir užtikrina, kad solistų ar ansamblių pateiktas vaizdo klipas 

yra originalus kūrinys, sukurtas specialiai 2020 m. Konkursui savarankiškai ir nepažeidžiant kito 

asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių; kad kiti asmenys į kūrinį neturi 

jokių teisių ar teisėtų interesų. 

18. Dalyvaudami Konkurse dalyviai suteikia Organizatoriui teisę atgaminti, išleisti ir viešai 

skelbti jų pateiktą vaizdo klipą padarant jį viešai prieinamą Organizatoriaus interneto svetainėje ir 

Organizatoriaus socialinių tinklų paskyrose. Šios teisės suteikiamos neatlygintinai. Organizatorius 

turi teisę nurodytas teises suteikti tretiesiems asmenims. 

19. Organizatorius įsipareigoja nurodyti viešai naudojamų vaizdo klipų autorių vardus ir 

pavardes. 

https://docs.google.com/forms/d/1pA_d302foWErlL58WxShWYChBdn-EVbo6xIVlakofns/edit
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20. Dalyviai sutinka, kad Organizatorius išsaugotų, apdorotų ir perduotų jų duomenis, 

pateiktus organizuojant respublikinį Festivalį tiek, kiek tai reikalinga organizuojant respublikinį 

Festivalį. Dalyvių asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims kitais tikslais. 

 

VIII SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

21. Konkursą organizuoja Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS KONKURSO NUOSTATOS 

 

22. Konkurso dalyviams bus išduodama Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažyma 

(atsispausdinti iš http://www.kpkc.lt/veikla/pazymos.html) 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kpkc.lt/veikla/pazymos.html
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt

