PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. DO-138
RASEINIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 3-4 KLASIŲ MOKINIAMS
ANGLŲ KALBOS KONKURSAS „PASAKYK PARAIDŽIUI“
(„SPELLING BEE“) NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokiniams anglų kalbos konkursas
„Pasakyk paraidžiui“ („Spelling Bee“) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius,
organizavimo, vertinimo ir geriausiai pasirodžiusių dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Raseinių Šaltinio progimnazijos anglų kalbos
mokytojos Lijana Ivoškienė, Aneta Gagilaitė, Kristina Vileišienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos
tarnyba.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Skatinti mokinių domėjimąsi užsienio kalbomis ir komunikavimą.
3.1. Skatinti naujų žodžių mokymąsi.
3.2. Suteikti galimybę atskleisti užsienio kalbų gebėjimus.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Konkurse gali dalyvauti rajono mokyklų 3-4 klasių mokiniai.
5. Konkursas vyks 2019 m. gruodžio 3 d. 10.30 val. Raseinių Šaltinio progimnazijoje.
6. Dalyviai

registruojasi

iki

2019

m.

lapkričio

26

d.

elektroniniu

paštu

k.vileisiene@saltiniomokykla.lt nurodant šiuos duomenis: mokyklos pavadinimas, dalyvių
vardai, pavardės, klasė, lydinčio mokytojo vardas, pavardė.
7. Dalyvių skaičius: kiekviena mokykla atsiunčia po 3 mokinius iš kiekvienos klasių grupės (3
trečiokai ir 3 ketvirtokai).
8. Konkurso eiga:
8.1. Vertinimo komisijos narys aiškiai ir teisingai ištaria žodį du kartus.
8.2. Jeigu reikia, dalyvis gali paprašyti pakartoti žodį ir pasako jį, tada ištaria paraidžiui aiškiai
ir garsiai ir vėl pakartoja žodį, kad teisėjai galėtų teisingai įvertinti.

8.3. Teisėjai įvertina ar žodis ištartas paraidžiui teisingai ir už kiekvieną teisingą ištartą
paraidžiui žodį skiria tašką komandai.
8.4. „Pasakyk paraidžiui“ („Spelling Bee“) konkursą laimi komanda surinkusi daugiausiai
taškų.

IV. VERTINIMAS
9. Dalyvių pasirodymus vertina vertinimo komisija, sudaryta iš organizatorių ir vieno iš
mokinius atlydėjusių mokytojų išrinktų burtų keliu.
10. Mokinius vertina 2 vertinimo komisijos nariai.
11. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijus yra žodžio tarimo paraidžiui taisyklingumas.
12. Vertinimo komisija geriausiai pasirodžiusią komandą ir 1-2-3 vietos mokinius-nugalėtojus
skelbia 2019 m. gruodžio 3 dieną pasibaigus konkursui.
V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
13. Vertinimo komisija išrenka daugiausiai taškų surinkusią komandą-nugalėtoją ir skiriamos
1-2-3 vietos mokiniams-nugalėtojams.
14. Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkomis, o nugalėtojai gauna Raseinių švietimo
pagalbos tarnybos diplomus.
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