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RESPUBLIKINIO 4 KLASIŲ MOKINIŲ PATEIKČIŲ ANGLŲ KALBA ČEMPIONATO 

„ENGLISH SPEECH CHAMPIONSHIP – 2021“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinio 4 (pradinių) klasių mokinių pateikčių anglų 

kalba čempionato „English Speech Championship – 2021“ organizavimo ir vykdymo tvarką (toliau 

– Čempionato). 

2. Čempionatą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų 

metodinis būrelis, Kauno Panemunės pradinė mokykla. 

 

II SKYRIUS 

ČEMPIONATO TIKSLAI 

 

3. Čempionato tikslai: 

3.1. tobulinti ketvirtųjų klasių mokinių anglų kalbos žinias; 

3.2. ugdyti mokinių komunikacinę, socialinę ir kultūrinę kompetenciją; 

3.3. skatinti ketvirtųjų klasių mokinių viešojo kalbėjimo kompetenciją; 

3.4. motyvuoti kūrybiškai naudoti įvairias IT priemones kalbos mokymosi procese. 

 

III SKYRIUS 

ČEMPIONATO DALYVIAI 

 

4. Čempionate kviečiami dalyvauti Kauno miesto ir pageidaujančių šalies bendrojo ugdymo 

mokyklų 4 (pradinių) klasių mokiniai.  

 

IV SKYRIUS 

ČEMPIONATO VYKDYMO TVARKA, LAIKAS IR VIETA 

 

5. Dalyviai paruošia po vieną iki 2 minučių trukmės (ne ilgesnį) vaizdinį pranešimą-

kūrybinį darbą PowerPoint, Prezi, Movie Maker (ar kita pageidaujama) programa laisva, jiems 

įdomia tema (pavyzdžiui „Pavojingiausi pasaulyje rykliai“,, ,Mėgstu eksperimentuoti!“, ,,Mano ir 

senelio draugystė“, „Žaviuosi savanoriais“, kt.). 

6. Svarbu – viešas kalbėjimas. Skaidrėse tekstas neturi užimti daugiau nei 15 proc. 

pateikiamos vaizdinės informacijos. Siekiamybė – skaidrės be teksto. 

7. Vieną pranešimą paruošia bei pristato vienas mokinys. Jį parengia vienas mokytojas. 

8. Vertinimo kriterijai: kalbėjimo laisvumas, taisyklingumas, įtaigumas, temos 

atskleidimas, darbo kūrybiškumas ir originalumas. 

9. I Čempionato turas vykdomas klasėse anglų kalbos pamokų metu iki vasario 26 d. Jo 

metu atrenkami 3–5 mokyklos finalo dalyviai. II Čempionato ture I turo nugalėtojai iki kovo 10 d. 

pranešimus pristato savo mokykloje. Mokykla informuoja čempionato organizatorių apie 

nugalėtoją užpildydama lentelę iki kovo 12 d. ir išsiunčia paruoštą pranešimą el. paštu 

ksvagzdiene@gmail.com  
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10. III (finalinis) Čempionato turas vykdomas kovo 18 d. 12 val. nuotoliniu būdu 

naudojant ZOOM programą. Į III Čempionato turą kviečiama tik po 1 geriausiai pasirodžiusį II 

turo dalyvį. 

11. Nuotolinio renginio trukmė iki 1 val. 

12. Dalyvauti III Čempionato ture bus pakviesti tik 12 pirmųjų užsiregistravusių 

dalyvių. 
 

V SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Visi Čempionato dalyviai apdovanojami organizatorių padėkos raštais. 

14. Nugalėtojai apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais. 

15. Mokytojai, parengę mokinius finaliniam turui, apdovanojami organizatorių padėkos 

raštais ir dovanėlėmis. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO KOMISIJA 

 

16. Čempionato III turo vertinimo komisijos sudėtis: 

16.1. Jaq Greenspon, Vytauto Didžiojo Universiteto docentas; 

16.2. Vilma Bačkiūtė, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja (Švietimo, mokslo ir 

kultūros grupė); 

16.3. Danguolė Miškinienė, Kauno Jono Jablonskio mokyklos direktorė. 

 

 

Kontaktinis asmuo 
K. Švagždienė el. p. ksvagzdiene@gmail.com, tel. 8 615 73123, Kauno Panemunės pradinė 

mokykla. 

 

__________________________ 

 

Mokyklos 

pavadinimas 

Mokinio vardas, pavardė Pranešimo pavadinimas 

(angliškai) 

Paruošusio mokytojo 

vardas, pavardė 
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