
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-385 

 

KAUNO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 10–11 KLASIŲ MOKINIŲ VERTIMO 

ŽODŽIU IŠ/Į ANGLŲ KALBĄ KONKURSO „KARO POVEIKIS EKONOMIKAI IR 

APLINKAI“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10–11 klasių mokinių vertimo žodžiu iš/į anglų 

kalbą konkurso „Karo poveikis ekonomikai ir aplinkai“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir 

uždavinius, organizavimo, apdovanojimo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, skatinti mokinių anglų ir lietuvių kalbų 

mokymąsi, ugdyti kultūrinio bendravimo įgūdžius, plėtoti mokinių sociokultūrinę kompetenciją, 

tarpmokyklinį bendravimą ir bendradarbiavimą, patirties sklaidą. 

2. Dalyvaudami vertimo žodžiu konkurse mokiniai bus parengti dalyvauti visuomeninėje 

veikloje bei įgis pranašumą būsimos karjeros pasirinkime. 

3. Konkurso dalyviai išmoks pasitikėti savimi, lavins kalbinį mąstymą, ugdys teigiamą 

pasaulėžiūrą, mokysis elgesio kultūros, tolerancijos ir kritiškumo. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO RENGĖJAI 

 

4. Kauno švietimo inovacijų centras, 

5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija.  

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO PARTNERIAI 

 

6. Vilniaus Universiteto Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas. 
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V SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10–11 klasių mokiniai. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 

8. Konkursas vyks 2022 m. gruodžio 1 d. 13.00 val. Vilniaus universiteto Kauno fakultete 

(Muitinės g. 8). 

 

VII SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Organizacinė komisija: 

 Prof. Danguolė Satkauskaitė, Vilniaus universitas, Kauno fakultetas, 

 lekt. Loreta Kamičaitytė, Vilniaus universitas, Kauno fakultetas, 

 mokytoja ekspertė Dr. Jūratė Radavičiūtė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gimnazija. 

10. Dalyvių pasirodymams vertinti sudaroma ir įsakymu tvirtinama konkurso vertinimo 

komisija, sudaryta iš VU Knf Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto vertimo dėstytojų ir 

studentų. 

11. Konkurse iš vienos mokyklos gali dalyvauti 1 mokinys.  

12. Konkursas vyks dviem etapais: 

Pirmame etape kiekvienas dalyvis 7 min. vers monologą tema „Karo poveikis ekonomikai 

ir aplinkai“ iš anglų į lietuvių kalbą. 

Antrame etape 8–10 geriausių pirmo etapo dalyvių 10 min. vers monologą tema „Karo 

poveikis ekonomikai ir aplinkai“ iš lietuvių į anglų kalbą. 

13. Vertinimo kriterijai: 

 informacijos išsamumas; 

 informacijos atitikimas; 

 stiliaus atitikimas; 

 teksto pateikimas. 
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VIII SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Mokiniai, I–III vietų laimėtojai, bei juos ruošę mokytojai bus apdovanojami padėkos 

raštais bei atminimo dovanomis.  

 

IX SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

15. Registracija vykdoma 2022 m. lapkričio 11–25 d., registracijos nuoroda 

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

Paraiškoje būtina nurodyti: 

 konkurso dalyvių vardus, pavardes, klases; 

 mokytojų, rengusių mokinius konkursui, vardus, pavardes ir kvalifikacinę kategoriją. 

16. Konkurso koordinatorė – Jolita Jukštaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Informacija telefonu: +370 614 68868 arba el. paštu 

jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt.  

    

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FhjsmSdtMCY%3Ffbclid%3DIwAR0GP3TsCQ1eOVBGoJB3vQJ2Ppn4xh33vPs0X8y0GoCYKyXdT0YICEKrOMM&h=AT234qA4R8gOwJrKJC2G0rIwguHk7RKfdYA9Liq3BUvgRQ3OY9ls5ptR2Yo2O5mrII-X4iVTIMHQrIlpOjSoQUVfPYVzmRmoX5symKYb3uBn5T7Nv9zzOU-aZh_eKUXPZQaOZg
mailto:jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt

