
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus  

2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-516 

 

 

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ UŽSIENIO 

(ANGLŲ) KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSO 

„BLOW, BLOW THE WINTER WIND“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių užsienio (anglų) 

kalbos meninio skaitymo konkurso „Blow, blow the winter wind“ (toliau – Konkursas) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslą ir uždavinius, dalyvius, keliamus reikalavimus, organizavimo, 

darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.  

2. Konkurso nuostatai skelbiami Kauno švietimo inovacijų centro internetinėje 

svetainėje ir pateikiami Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų anglų kalbos mokytojams. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO RENGĖJAI 

 

3. Kauno švietimo inovacijų centras. 

4. Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis. 

5. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija. 

 

III SKYRIUS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę. 

7. Konkurso uždaviniai: 

7.1 Ugdyti mokinių meninio skaitymo įgūdžius; 

7.2 Atskleisti mokinių kūrybinius gebėjimus; 

7.3 Skatinti viešojo kalbėjimo kompetenciją. 

 

IV SKYRIUS  

KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 

8. Konkursas vyks 2023 m. vasario 2 d. 14.00 val. Kauno technologijos universiteto 

Vaižganto progimnazijoje, Skuodo g. 27. 
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V SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Meninio skaitymo konkurse dalyvauja po vieną mokinį iš 5–6 ir iš 7–8 klasių 

koncentrų (ne daugiau nei 1 mokinys vienam koncentrui iš mokyklos). Išimtis yra mokykloms, 

kurios dirba keliuose pastatuose. 

10. Vienas dalyvis skaito (mintinai) vieną poezijos ar prozos kūrinį laisva tema apie 

žiemą, žiemos šventes. Vieno pasirodymo trukmė iki 3 minučių. 

 

VI SKYRIUS 

PATEIKIMAS 

 

11. Konkurso pirmas etapas rengiamas mokyklose 2022 m. gruodžio–2023 m. sausio 

mėnesiais. 

12. Pirmo (mokyklos) konkurso etapo nugalėtojas dalyvauja antrame (miesto) 

konkurso etape. 

 

VII SKYRIUS 

KONKURSO VERTINIMAS 

 

13. Vertinimo kriterijai: meninio skaitymo įgūdžiai, originalumas, artistiškumas, 

kalbos taisyklingumas. Pridedama vertinimų lentelė (priedas). 

 

VIII SKYRIUS 

KONKURSO KOMISIJA 

 

14. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė – Kristina Grigaitė – Bliūmienė, KTU 

Vaižganto progimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė.  

Komisijos nariai: 

Ramunė Balčiuvienė, Kauno universitetinės Maironio gimnazijos anglų k. mokytoja 

metodininkė;  

Lina Gudaitienė, Kauno universitetinės Maironio gimnazijos anglų k. mokytoja 

metodininkė;  

Daiva Visockienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė,  

Laima Palevičienė, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų k. 

mokytoja metodininkė,  

Vaida Paulauskienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė,  

Modesta Motijauskienė, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos 

anglų k. mokytoja. 

 

IX SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

15. 5–8 klasių mokinių, ketinančių dalyvauti konkurso II (miesto) etape registracija iki 

2022 m. sausio 25 d. https://forms.gle/dtMyKn2B928qzCQY6. 

16. Paraiškoje būtina nurodyti mokyklos pavadinimą, mokinio vardą, pavardę, klasę, 
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kūrinio autorių ir pavadinimą (anglų kalba), mokytojo vardą, pavardę, kvalifikacinę kategoriją ir 

mokytojo el. pašto adresą. 

 

X SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

17. Visi konkurso dalyviai ir juos ruošę mokytojai bus apdovanoti padėkomis. 

Konkurso laimėtojai (I–III vietos) ir juos ruošę mokytojai bus apdovanoti Kauno Švietimo 

inovacijų centro direktoriaus diplomais ir padėkomis. 
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Konkurso nuostatų 

priedas 

 

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

5-8 klasių mokinių anglų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkurso „Blow, blow winter wind“ 

vertinimo lentelė 

 

                                                                                                                         

                                  Vertinimo  komisija:          __________________  

                                                                             __________________  

                                                                             __________________  

                                                                             __________________ 

                                                                             __________________ 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio pavardė, 

vardas 

Klasė  Meninio 

skaitymo 

įgūdžiai – iki 5 

balų  

Originalumas, 

artistiškumas – 

iki 5 balų 

Kalbos 

taisyklingumas 

– iki 5 balų 

Viso Vieta 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

9.        

8.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

        

        


