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ATPASAKOJIMO KONKURSO, SKIRTO KNYGNEŠIO DIENAI,
NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atpasakojimo konkurso Šiaulių rajono 5 − 6 klasių mokiniams nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslus, dalyvių atranką, organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarką.
2. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje http://voveriskiumokykla.lt/.
II.

ATPASAKOJIMO KONKURSO TIKSLAI

3. Konkurso tikslai:
3.1. Ugdyti mokinių gebėjimus suprasti klausomą tekstą ir detaliai jį atpasakoti.
3.2. Ugdyti teigiamas taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos nuostatas.
3.3. Suteikti galimybę mokiniams ir jų mokytojams į(si)vertinti raštingumo įgūdžius.
3.4. Ugdyti gabius vaikus, skatinti jų pastangas pažinti ir siekti daugiau.
III.

KONKURSO LAIKAS IR VIETA

4. Atpasakojimo konkursas vyks 2017 m. kovo 16 d. 12.00 val. Šiaulių rajono
Voveriškių mokyklos II korpuse (Medžiotojų g. 2A, Voveriškiai).
IV.

KONKURSO DALYVIAI

5. Atpasakojimo konkurse kviečiama dalyvauti po 1 (vieną) Šiaulių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų kiekvienos 5 klasės ir kiekvienos 6 klasės mokinį.
V.

ATPASAKOJIMO KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

6. Atpasakojimo konkursą, skirtą Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 6 klasių
mokiniams, organizuoja Šiaulių rajono Voveriškių mokykla.
7. Atpasakojimo konkurse dalyvaujanti mokykla iki 2017 m. kovo 14 d. mokinius
registruoja Šiaulių r. Švietimo centro tinklapyje http://www.srsc.lt/konkursai/.
8. Atpasakojamo teksto žodžių skaičius 5 – 6 klasėms: 150–200.
9. Tekstą parenka konkurso organizatoriai.
10. Tekstas skaitomas 3 kartus.
11. Mokiniai gali vesti papildomus užrašus, tekstą planuoti, kai tekstas skaitomas antrą
kartą.
12. Konkursas vyksta apie 1,5 val. (90 min). Mokinys savarankiškai planuoja laiką taip,
kad atpasakojimui parašyti ir pasitikrinti būtų skiriama ne mažiau kaip 0,5 val. (30 min).
13. Pasibaigus konkurso laikui, mokinių darbai surenkami ir atiduodami vertinimo
komisijai.

14. Konkurso dalyvių darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Dalyvių
darbai ir vertinimas dalyviams nepateikiami ir nekomentuojami.
15. Konkurso darbai vertinami vadovaujantis Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio
ugdymo bendrojoje programoje numatytomis atpasakojimo vertinimo normomis ir
kriterijais.
Vertinama:
 turinio atskleidimas: esmės ir įvykių tarpusavio ryšių supratimas;
 teksto prasmės suvokimas ir atskleidimas: pagrindinės minties, vertybinių autoriaus
nuostatų ir perkeltinių prasmių supratimas;
 teksto struktūra, stilius, žodyno turtingumas, sintaksinių formų įvairovė.
 raštingumas.
16. Skirtingų klasių dalyvių darbai reitinguojami atskirai.
17. Konkurso nugalėtojais tampa daugiausiai taškų surinkę dalyviai.
18. Konkurso rezultatai skelbiami Šiaulių r. Švietimo centro tinklapyje
http://www.srsc.lt/. Registruodamiesi dalyvauti konkurse dalyviai ir jų atstovai patvirtina
sutikimą, jog rezultatai bus skelbiami viešai.
19. Mokytojams, ruošusiems mokinius atpasakojimo konkursui, bus išduodamos
pažymos
apie
mokinių
parengimą
dalyvauti
konkurse.
Registruotis:
http://www.semiplius.lt/. Kaina 1,45 Eur.
20. Informacija apie konferencija teikia Šiauliu r. Voveriškių mokyklos mokytoja Gita
Baltutienė, el.p. gitabalt@gmail.com, tel. +370 604 09 930.
VI.

ATPASAKOJIMO KONKURSO ORGANIZACINIS KOMITETAS

21. Jolanta Reimerienė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja metodininkė; Gita Baltutienė, Šiaulių r. Voveriškių mokyklos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė; Jurgita Levanaitienė, Šiaulių r.
Voveriškių mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.
_________________________

