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RESPUBLIKINIO 3-ŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ DIKTANTO ANGLŲ KALBA RAŠYMO 

KONKURSO „LISTEN TO WRITE“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Nuo 2021 m. balandžio 29 d. iki gegužės 6 d. Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos 

mokymo mokytojų metodinis būrelis kviečia 3-ųjų (pradinių) klasių mokinius dalyvauti diktanto 

anglų kalba rašymo konkurse ir parašyti diktantą.  

2. Konkurso tikslai: 

2.1. ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, gilinti mokinių anglų kalbos žinias; 

2.2. ugdyti klausymo ir rašymo gebėjimus. 

3. Diktanto rašymo konkursas bus vykdomas dalyvių mokykloje. Anglų kalbos mokytoja(-s) 

užregistruoja mokyklą dalyvauti konkurse, nurodo dalyvių skaičių. 

4. Konkurso organizatoriai el. paštu išsiunčia 3 lygių sudėtingumo diktanto tekstą 

(sudėtingą, pagrindinį, lengvą) ir garso įrašą mokytojui, užregistravusiam mokyklą. 

5. Konkursą mokykloje organizuojantis mokytojas, kartu su kitais toje mokykloje 

dirbančiais anglų kalbos mokytojais vykdo konkursą, ištaiso mokinių darbus ir organizatoriams 

pateikia nugalėtojų sąrašą.  

 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Iki 2021 m. balandžio 15 d. Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų 

metodinis būrelis parengia respublikinio diktanto anglų kalba rašymo konkurso „Listen to write“ 

nuostatus ir išsiunčia į mokyklas. 

7. Iki 2021 m. balandžio 29 d. mokytojas, koordinuojantis diktanto rašymą savo mokykloje 

el. formoje užsiregistruoja mokyklą dalyvauti konkurse. Registracija 

https://forms.office.com/r/L2ENXEmN13  

8. Nuo 2021 m. balandžio 29 d. iki gegužės 5 d. mokykloje organizuojamas diktanto rašymo 

konkursas, ištaisomi mokinių darbai, atrenkami nė vienos klaidos diktante nepadarę dalyviai. 

Vienas mokinys nugalėtoju gali būti tik vieno diktanto lygio rašyme. 
9. Iki 2021 m. gegužės 6 d. 15 val. konkurso mokykloje organizatorius el. formoje pateikia 

atskirai kiekvieno nugalėtojo klasę, vardą, pavardę, nurodo, kurio lygio diktantą rašė mokinys, 

pateikia konkursą organizavusių mokytojų vardus, pavardes. Nugalėtojų pateikimo forma 

https://bit.ly/2vc7U2D 

10. Iki 2021 m. gegužės 9 d. konkurso organizatoriai parengia ir į mokyklas el. paštu 

atsiunčia diplomus nugalėtojams, padėkas konkursą organizavusiems mokytojams. 

11. Diplomą gavusio konkurso nugalėtojo dokumente bus nurodyta jo mokykla, klasė, 

konkursui ruošęs mokytojas, rašyto diktanto teksto lygis (sudėtingas, pagrindinis, lengvas).  

  

https://forms.office.com/r/L2ENXEmN13
https://bit.ly/2vc7U2D
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III SKYRIUS 

BENDRIEJI KONKURSO REIKALAVIMAI 

 

12. Diktanto rašymo konkurse „Listen to write“ gali dalyvauti tik 3-ųjų (pradinių) klasių 

mokiniai ir jų mokytojas. 

13. Mokytojas, atsižvelgia į mokinio gebėjimus ir parenka rašomo diktanto sudėtingumo 

lygį.  

 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

14. Konkurso organizatoriai: 

14.1. Edita Rabizaitė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė; 

14.2. Rasa Petružienė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio 

būrelio narė; 

14.3. Jurgita Tatarūnienė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų 

metodinio būrelio narė; 

14.4. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOJI DALIS 

 

15. Iškilus klausimams dėl informacijos pateikimo rašyti el. paštu edita.rabizaite@kgm.lt  

 

_________________________________ 
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