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KAUNO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ POEZIJOS SKAITOVŲ PRANCŪZŲ 

KALBA KONKURSO „LES VOIX DE LA POÉSIE“ („POEZIJOS BALSAI“)  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Poezijos skaitovų prancūzų kalba konkurso „Les voix de la poésie“ („Poezijos 

balsai“) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, dalyvius, 

keliamus reikalavimus, organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Skatinti mokinius domėtis prancūzų kalba, kultūra, frankofoniška poezija ir 

literatūra; 

2. Lavinti ir tobulinti prancūzų kalbos įgūdžius; 

3. Plėtoti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus; 

4. Puoselėti mokinių estetinį skonį bei sceninę kultūrą. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO RENGĖJAI IR PARTNERIAI 

 

5. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras; 

6. Kauno miesto prancūzų kalbos metodinis būrelis. 

 

IV SKYRIUS  

KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų, 

gimnazijų), 5–12 klasių mokiniai, kurie mokosi prancūzų kalbos. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO LAIKAS, VIETA IR KITA INFORMACIJA 

 

8. Konkursas „Les voix de la poésie“ („Poezijos balsai“) vyks nuotoliniu būdu, 

filmuojantis ir siunčiant deklamuojamą tekstą vertinimui.  

9. Iškilus klausimams, prašome kreiptis į mokytoją Dianą Suodienę, el. pašto adresu 

diana.suodiene@gmail.com arba tel. +370 650 76635. 
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VI SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10.  Konkurso dalyviai varžysis trijose amžiaus grupėse: 5–7, 8–10 (I–II gimnazijos) 

klasių mokiniai; 11–12 (III–IV gimnazijos) klasių mokiniai; 

11. Eilėraščio apimtis – 3–6 posmeliai arba 12-24 eilutės. 

12. Vienas skaitovas konkurse gali deklamuoti tik vieną eilėraštį. 

13. Deklamuojamas eilėraštis nufilmuojamas kokybiškos raiškos kamera filmuojant 

taip, kad matytųsi bent viršutinė deklamuotojo kūno dalis iki juosmens, rankos turi būti tuščios. 

Rekomenduojama deklamuojant stovėti. 

14. Skaitant eiles mintinai naudojamos TIK deklamuotojo kūno raiškos priemonės: 

balsas, veido išraiškos, gestai.  

15. Atstumas iki kameros turi būti toks, kad nenukentėtų garso kokybė ir kad būtų 

galima kuo lengviau suprasti deklamuojamą tekstą. Vertinimo komisija pasilieka teisę nevertinti 

eilėraščio dėl prastos garso kokybės. 

16. Nufilmuotas savo deklamuojamas eiles ir registracijos anketą, pateiktą nuostatų 

priede, atsiunčia mokytojas iki 2021 m. gegužės 21 d. adresu diana.suodiene@gmail.com. 

 

VII SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS 

 

17. Konkurso dalyvius vertins prancūzų kalbos ir meno specialistai. 

18. Vertinant skaitovų deklamavimą, dėmesys bus kreipiamas į kalbos tarties 

taisyklingumą, intonaciją, artistiškumą, sceninę išvaizdą bei originalumą. 

19. Skaitovai atskirai bus vertinami pagal amžiaus grupes. 

 

VIII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

20. 5–7, 8–10 ir 11–12 klasių I–III vietų laimėtojai bus apdovanoti I, II, III laipsnio 

diplomais, rėmėjų atminimo dovanėlėmis. 

21. Rezultatai bus paskelbti gegužės 27 dieną 
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Konkurso „Les voix de la poésie“ 

(„Poezijos balsai“) nuostatų 

Priedas 

 

 

KAUNO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ POEZIJOS SKAITOVŲ PRANCŪZŲ 

KALBA KONKURSO „LES VOIX DE LA POÉSIE“ („POEZIJOS BALSAI“) 

 

 

Registracijos lentelė: 

 

1. Mokyklos pavadinimas  

2. Mokinio vardas, pavardė, klasė  

3. Deklamuojamo eilėraščio pavadinimas, 

autorius 

 

4. Konkursui parengusio mokytojo vardas, 

pavardė, telefono nr., el. pašto adresas 

 

 

*  Registruojantis mokytojas atsako už konkurse dalyvaujančių mokinių duomenų apsaugą. 

Mokiniai, nesulaukę 14 metų, turėtų mokytojai pateikti  tėvų sutikimus. 

 


