PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus
2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. DO-35
RASEINIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
MENINIO SKAITYMO KONKURSO „GIMTINĖS SPALVOS“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso
„Gimtinės spalvos“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimo,
vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Raseinių Marcelijaus
Martinaičio viešoji biblioteka, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. skatinti mokinius domėtis literatūra;
4.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą;
4.3. puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Konkursas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
6. Konkurso organizatorės: Rita Petkienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių
klasių mokytoja metodininkė, Rimanta Gardauskienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės
mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Diana Užemeckienė, Raseinių Viktoro Petkaus
pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Virginija Vaitkienė, Raseinių Viktoro
Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.
7. Skaitovas gali skaityti poezijos arba prozos kūrinį, jo ištrauką.
8. Skaitovo programos trukmė nuo 1 iki 3 minučių.
9. Jei skaitovas viršija nurodytą programos trukmę, vertinimo komisija turi teisę programą nutraukti.
10. Konkursas organizuojamas ir jo dalyviai vertinami dviejose amžiaus grupėse: 1-2 kl. ir 3-4 kl.
11. Konkursas vyksta dviem etapais:
11.1. pirmas etapas vyksta mokyklose;
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11.1. antras etapas vyksta Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos konferencijų salėje
2020 m. kovo 10 d. 13.00 val.
12. Konkurse dalyvaujančios mokyklos, kuriose yra po 3 paralelines klases, deleguoja po 2 skaitovus,
o kitos mokyklos – po 1 skaitovą iš kiekvienos amžiaus grupės.
13. Konkurso dalyvių registracija (forma pridedama, el. paštu rimanta12@gmail.com,
dianauemeckiene716@gmail.com, petkiene.rita@gmail.com vyksta iki kovo 2 d. Kiekvienas
skaitovas registruojamas atskirai.,
14. Kiekvienas konkurso dalyvis turi turėti užpildytą vieno iš tėvų ar globėjų sutikimą dėl
asmens duomenų naudojimo dalyvauti meninio skaitymo konkurse (forma pridedama).
15. Vertinimo komisiją sudaro keturi nariai, kurie vadovaujasi ,,Mokinių meninio skaitymo vertinimo
kriterijais" (pridedama).
IV. KONKURSO SKAITOVŲ VERTINIMAS IR LAUREATŲ APDOVANOJIMAS
16. Konkurso skaitovus vertins Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus įsakymu sudaryta
vertinimo komisija:
Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė;
Edgaras Juška, Raseinių kultūros centro poilsio, pramogų ir laisvalaikio organizatorius;
Laimona Liauškienė, Raseinių kultūros centro renginių režisierė;
Jolanta Gudeikytė, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus
vedėja.
17. Konkursą laimi meniškiausiai, originaliausiai, savo amžių atitinkančius kūrinius paskaitę
mokiniai.
18. Pirmojo etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos konkurso organizavimo ir vertinimo komisija.
19. Antrojo etapo laureatai apdovanojami Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos diplomais,
atminimo dovanomis.
20. Konkurso nugalėtojai paskelbiami rajoninėje spaudoje.
_______________
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SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI
MENINIO SKAITYMO KONKURSE
____________________
(pildymo data)
Aš,

__________________________________________________________________,
(įrašyti vieno iš tėvų ar globėjų vardą ir pavardę)

1. S u t i n k u / n e s u t i n k u (reikalingą žodį pabraukti), kad:
1.1. Meninio skaitymo konkurso (toliau – konkursas) organizatoriai bei vertinimo komisija gautų ir
tvarkytų šiuos mano sūnaus (dukters)
......................................................................................................................... asmens duomenis:
1.1.1. vardą ir pavardę;
1.1.2. klasę;
1.1.3. mokyklą;
2. S u t i n k u / n e s u t i n k u (reikalingą žodį pabraukti), kad:
2.1. prizinės vietos laimėjimo atveju mano sūnaus (dukters) vardas ir pavardė, klasė bei mokykla
būtų skelbiami laimėtojų sąraše;
2.2. mano sūnaus (dukters) nuotraukos būtų viešinamos internete, spaudoje.
3. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrąjame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose
teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.
4. Pateikiu savo sūnaus (dukters) duomenis:
Vardas, pavardė
Savivaldybė, miestas
Mokykla
Klasė
5.

Patvirtinu, kad 4 punkte pateikti duomenys yra teisingi.

Mokinio tėvas (globėjas)

____________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)
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MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIO ANKETA
VARDAS, PAVARDĖ ________________________________________________________
MIESTAS, RAJONAS ________________________________________________________
MOKYKLA, KLASĖ _________________________________________________________
RENGĘS MOKYTOJAS _______________________________________________________
KĄ SKAITO _________________________________________________________________
(autorius, kūrinio pavadinimas)
PAPILDOMA INFORMACIJA __________________________________________________
(Papildomoje informacijoje nurodyti kūrinio žanrą (eilėraštis, poema, pasaka, pasakojimas ar
ištrauka ir t.t.).

____________________
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RASEINIŲ RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ
MENINIO SKAITYMO KONKURSO „GIMTINĖS SPALVOS“
SKAITOVŲ VERTINIMO KRITERIJAI
1. Pasirinkto literatūrinio / poetinio teksto meninė kokybė:
Rekomenduotina skaitymui rinktis žinomų, laiko patikrintų ir literatūros kritikų gerai įvertintų
lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinius, išsiskiriančius aukšta menine kokybe. Pastaba:
skaityti ne savo kūrybos tekstą.
2. Pasirinkto kūrinio temos / idėjos aktualumas:
Rekomenduotina rinktis lietuvių autorių

grožinės literatūros kūrinius, keliančius ir

analizuojančius problemas, jaudinančias šiandieninį klausytoją.
3. Pasirinkto kūrinio atitikimas skaitovo amžiui, gyvenimo patirčiai:
Skaitovas turėtų žinoti, suprasti ir gebėti vertinti pasirinkto grožinės literatūros kūrinio keliamas
problemas.
4. Skaitovo gebėjimas suprantamai perteikti klausytojui pasirinkto kūrinio mintį (temą, idėją):
Skaitovas turi mokėti papasakoti pasirinktą istoriją, žinoti jos temą – apie ką pasakoja? Ir idėją –
ką nori pasakyti?
5. Skaitovo gebėjimas įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytojus:
Skaitovas turėtų gebėti ne tik aiškiai papasakoti pasirinktą istoriją, bet ir atskleisti savo įtikinamą
emocinį požiūrį į pasakojamą istoriją.
6. Skaitovo gebėjimas išlaikyti pasirinktą objektą – pasakoti klausytojui:
Skaitovas turėtų savo istoriją pasakoti konkrečiam klausytojui, kuris jo klausosi, o ne grindims,
sienoms, luboms ir kitiems negyviems objektams.
7. Skaitovo gebėjimas kalbėti suprantamai, aiškiai, paveikiai:
Skaitovas turėtų mokėti kalbėti garsiai, aiškiai ir suprantamai (dirbtinai nešaukdamas,
nerėkdamas), kad jį girdėtų visi salėje esantys klausytojai.
8. Pasakotojo kalbos kultūros kokybė (tartis, kirčiavimas, norminė lietuvių kalba):
Skaitovo norminė lietuvių kalba, aiškus žodžių tarimas ir kirčiavimas turėtų būti nepriekaištingi.
9. Skaitovo sceninė laikysena (apranga, eisena, stovėsena, kūno plastika):
Skaitovo apranga kukli ir tvarkinga, kūno plastika ir rankų judesiai natūralūs, o ne specialiai
sugalvoti.
_____________

