
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus  

2022 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-497 

 

 

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 7–10 KLASIŲ MOKINIŲ 

VOKIEČIŲ POEZIJOS DAILIOJO SKAITYMO (VOKIEČIŲ KALBA) 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuostatai reglamentuoja poezijos kūrinių vokiečių kalba dailiojo skaitymo konkurso 

(toliau – Konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja (toliau – Organizatorius) Kauno „Vyturio“ gimnazija, Kauno 

švietimo inovacijų centras. 

 

II SKYRIUS  

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – plėtoti mokinių domėjimąsi vokiečių kalba, vokiečių poezijos paveldu, 

tobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Ugdyti mokinių kūrybiškumo, kultūrinę, komunikavimo kompetencijas; 

4.2. Puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką; 

4.3. Palaikyti švietimo įstaigų bendradarbiavimą. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Kauno miesto ugdymo įstaigų 7–8, 9–10 (I–II gimn.) klasių mokiniai (toliau  

Dalyviai). Mokykla gali deleguoti ne daugiau kaip po 2 dalyvius iš kiekvienos klasių grupės. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO TURINYS, ORGANIZAVIMO TVARKA, VERTINIMAS 

 

6. Dalyviai mintinai išmoksta vieną pasirinkto vokiškai rašiusio/rašančio autoriaus 

eilėraštį, ne trumpesnį, kaip penkių ketureilių stulpelių (mokytojas įvertina pagal mokinio amžiaus 

grupę) ir ne ilgesnį, kaip dešimties stulpelių. Eilėraščių autorių paieška neribojama laikmečiuose ir 

tematikoje. Iki registracijos pabaigos deklamuojamo eilėraščio tekstą atsiųsti vertinimo komisijai, 

adresu jurate_mosunoviene@yahoo.de  

7. Deleguojamus mokinius į konkursą registruoja mokytojai iki 2023 m. sausio 23 

dienos. Registracijos nuoroda https://tinyurl.com/vnk5w9et  

8. Konkursas vyks 2023 m. sausio 30 d., 14 val., Kauno „Vyturio“ gimnazijoje (Taikos 

pr. 51). 

9. Papildoma informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu Jūratė Mosunovienė, 

„Vyturio“ gimnazija, vokiečių kalbos mokytoja, tel. +370 614 26060, 

jurate_mosunoviene@yahoo.de. 
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V SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS 

 

10. Konkurso vertinimo komisija: 

 Vilma Palietė, Kauno jėzuitų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė – 

komisijos pirmininkė; 

 Daiva Dumbliauskė, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos vokiečių kalbos 

mokytoja metodininkė – narė; 

 Danutė Muradova, Kauno KTU inžinerijos licėjaus vokiečių kalbos vyresnioji 

mokytoja – narė; 

 Jūratė Mosunovienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja – narė; 

 Vaida Varžgalienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos anglų, vokiečių kalbų vyresnioji 

mokytoja – narė. 

11. Konkurso vertinimo kriterijai: 

 Pasirinkto kūrinio atlikimo meninė kokybė;  

 Skaitovo gebėjimas tinkamai perteikti pasirinkto kūrinio mintį (idėją); 

 Skaitovo fonetinis tarties taisyklingumas, gebėjimas kalbėti aiškiai, garsiai; 

 Sceninė laikysena (apranga, stovėsena, kūno plastika). 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATOS 

 

12. Konkurso laimėtojai (I–III vietos) ir juos parengę mokytojai bus apdovanojami 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus diplomais ir padėkomis bei atminimo dovanėlėmis. 

13. Konkurso dalyviai (mokiniai ir juos parengę mokytojai) bus apdovanojami padėkos 

raštais už dalyvavimą. 

 

   


