
 

PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. spalio  24 d. įsakymu Nr. V-358 

 

 

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 švietimo inovacijų centras; 

6. Kauno miesto prancūzų kalbos metodinis būrelis; 

7. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus; 

8. VDU Humanitarinių mokslų fakultetas. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

9. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų, vidurinių 

mokyklų ir gimnazijų), 7–12 klasių mokiniai, kurie mokosi prancūzų kalbos. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO LAIKAS, VIETA IR KITA INFORMACIJA 

 

10. Konkursas „Les voix de la poésie“ („Poezijos balsai“) vyks 2022 m. lapkričio 

25 d. 14.00 val. KTU inžinerijos licėjaus (Geležinio vilko g. 28) aktų salėje. Registracija vyks 



 

nuo 13.30 val.  

11. Iškilus klausimams, prašome kreiptis į mokytoją Dalią Jasionienę, el. pašto 

adresu dalia.jasioniene@inzinerijoslicejus.ktu.edu arba tel. +370 617 51122. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

12. Konkurso dalyviai varžysis pagal dvi amžiaus grupes: 7–9 (I gimnazijos) klasių 

mokiniai; 10–12 (II–IV gimnazijos) klasių mokiniai; 

13. Iš kiekvienos mokyklos gali dalyvauti po 4 skirtingo amžiaus skaitovus: du iš 7–9 

klasių amžiaus grupės, kiti du iš 10–12 klasių amžiaus grupės. 

14. Eilėraščio apimtis – 3–5 posmeliai arba 12–20 eilučių. 

15. Vienas skaitovas konkurse gali padeklamuoti tik vieną eilėraštį. 

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

balsas, veido išraiškos, gestai.  

17. Registracijos anketą, pateiktą nuostatų priede, atsiunčia mokytojas iki 2022 m. 

lapkričio 16 d. adresu dalia.jasioniene@inzinerijoslicejus.ktu.edu. 

 

VII SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS 

 

18. Konkurso dalyvius vertins prancūzų kalbos ir meno specialistai. 

19. Vertinant skaitovų deklamavimą, dėmesys bus kreipiamas į prancūzų kalbos 

tarties taisyklingumą, intonaciją, artistiškumą, sceninę išvaizdą bei originalumą. 

20. Skaitovai atskirai bus vertinami pagal amžiaus grupes. 

 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

21. 7–9 ir 10–12 klasių I–III vietų laimėtojai bus apdovanoti Kauno švietimo inovacijų 

centro I, II, III laipsnio diplomais, KTU inžinerijos licėjaus įsteigtais prizais. 
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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, kvalifikacinė kategorija, telefono nr., el. 

pašto adresas 

 

 

 

 

 

     


