PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-316
RESPUBLIKINIO 3–4 KLASIŲ MOKINIŲ LAIŠKO RAŠYMO ANGLŲ KALBA
KONKURSO ,,A SHORT STORY ABOUT MY TEACHER“,
SKIRTO TARPTAUTINEI MOKYTOJŲ DIENAI,
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio 3–4 (pradinių) klasių mokinių laiško rašymo anglų kalba konkurso „A
short story about my teacher“, skirto Tarptautinei mokytojų dienai, nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslus ir uždavinius, organizavimo, nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno m. ankstyvojo
anglų k. mokymo mokytojų metodinis būrelis.

II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą mokantis, aprašant savo patirtis mokykloje anglų
kalba.
4. Uždaviniai:
4.1. ugdyti mokinių komunikacinę, socialinę ir kultūrinę kompetenciją;
4.2. ugdyti mokinių sampratą apie mokymosi ir gyvenimo mokykloje patirtis;
4.3. tobulinti mokinių užsienio kalbų žinias;
4.4. skatinti mokinių kūrybiškumą, kūrybinio rašymo įgūdžius.
III SKYRIUS
DALYVIAI
5. Lietuvos pradinio ugdymo įstaigų 3–4 klasių mokiniai, I užsienio kalbos (anglų)
mokytojai.
IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
6. Mokinių darbai siunčiami el. paštu edita.rabizaite@kgm.lt. Word dokumente informacija
pateikiama tokia tvarka:
6.1. Mokyklos pavadinimas.
6.2. Autoriaus vardas, pavardė, klasė.
6.3. Laiško teksto rašyto ranka nuotrauka.
6.4. Mokytojo vardas, pavardė
6.5. Mokytojo el. pašto adresas
7. Darbus atrenka ir atsiunčia mokytojas. Vienas mokytojas gali pateikti ne daugiau kaip 2
savo mokinių darbus.
8. Darbus el. paštu reikia atsiųsti iki 2020 spalio 15 d. 24.00 val. Laiško temos laukelyje
įrašant – Konkursas „A short story about my teacher“.
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9. Spalio 16–18 d. – darbų peržiūra, vertinimas.
10. Kūrybinio darbo specifikacija. Konkurso dalyviai pateikia ranka rašytą tekstą ant
paties mokinio sukurto (apipavidalinto) popieriaus lapo laiškui. Laikomasi laiško struktūros:
pasisveikinimas su adresatu, mandagus pasiteiravimas apie asmenį, pasakojimas apie save ir savo
mokytoją, atsisveikinimas ir palinkėjimas, laiško autoriaus vardas.
12. Konkursui pateikti dalyvių darbai bus publikuojami http://bit.ly/writetoteacher
V SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
13. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti I, II ir III vietos el. diplomais.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Organizatoriai pasilieka teisę:
14.1. viešinti konkurso tikslus, rezultatus, skelbti dalyvavusių mokyklų pavadinimus,
publikuoti dalyvių darbus pasirinktuose žiniasklaidos šaltiniuose.
15. Kontaktinis asmuo – E. Rabizaitė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, el. p. edita.rabizaite@kgm.lt.
____________________________

