PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centro direktoriaus
2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-26

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ, JAUNUOLIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ
UGDYMO(SI) POREIKIŲ, GARSINIO SKAITYMO KONKURSO
,,GRAŽIAUSI ŽODŽIAI - LIETUVAI“,
SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Garsinio skaitymo konkurso „Gražiausi žodžiai – Lietuvai“ (toliau - Konkursas)
sąlygos parengtos remiantis Lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ugdymo bendrąja programa,
Vilnius, 2016; bei Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąja programa, Vilnius,
2016 (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d.
Nr. V-46).
2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką bei
vertinimą.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Sudaryti sąlygas žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų asmenims ugdytis
komunikavimo ir kultūrines kompetencijas, atsižvelgiant į konkurso dalyvių poreikius ir išgales,
individualią kalbinę patirtį.
4. Ugdyti(s) sąmoningo skaitymo įgūdžius.
5. Lavinti estetinę pajautą skaitant literatūros tekstą.
6. Ugdyti gebėjimą atrasti skaitymo malonumą.
III. DALYVIAI
7. Rokiškio miesto ir rajono mokyklų 1-12 klasių (I-IV gimnazijos klasių) mokiniai,
turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių (vertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje) bei
jaunuoliai, dalyvaujantys socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo programoje.
8. Mokinius, jaunuolius konkursui ruošia mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai,
socialiniai darbuotojai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
9. Konkursas vyks Rokiškio pagrindinėje mokykloje (P. Širvio g. 1) 2019 m. kovo 7 d.
10 val.
10. Konkurse gali dalyvauti Rokiškio miesto ir rajono 1-12 klasių mokiniai bei jaunuoliai,
ugdomi pagal socialinių įgūdžių programą ar dalyvaujantys socialinių įgūdžių palaikymo
programoje.
11. Dalyviai skaito lietuvių autorių poezijos ar prozos kūrinio ištrauką.
12. Skaitomo kūrinio trukmė 1- 3 min. atsižvelgiant į mokinio, jaunuolio gebėjimus.
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13. Konkursas organizuojamas dviejose grupėse, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus:
13.1. Pirma grupė, mokiniai, jaunuoliai, besimokantys pagal individualizuotas
programas.
13.1. 1. Dalyviai vertinami trijose amžiaus grupėse: 1-4 klasės, 5-10 klasės,
besimokantys socialinių įgūdžių klasėje ar dalyvaujantys socialinių įgūdžių palaikymo
programoje.
13.2. Antra grupė, mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.
13.2.1. Dalyviai vertinami trijose amžiaus grupėse: 1-4 klasės, 5-10 klasės, 11-12
klasės.
14. Kiekvienoje grupėje iš vienos įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip du dalyviai.
15. Dalyvių registracija vyksta iki 2019 m. kovo 5 d. išsiunčiant užpildytą dalyvių sąrašą
(priedas Nr.1) Laimai Garuolienei el. paštu: tumasone@gmail.com
V. DALYVIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
16. Pasirinkto (mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto parinkto kūrinio) atitikimas
amžiui, gyvenimo patirčiai.
17. Skaitovas turėtų žinoti ir suprasti pasirinkto kūrinio keliamas problemas.
18. Skaitymo girdimumas, aiškumas, taisyklingumas, pauzės ir intonacija.
19. Kūrinio nuotaikos perteikimas.
20. Skaitovo sceninė laikysena (natūrali galvos ir kūno padėtis).
21. Apranga (tvarkinga ir kukli).
VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
22. Kiekvienoje grupėje pagal gebėjimus ir pagal amžiaus grupę bus skiriamos 3 vietos,
I-ųjų vietų laimėtojai bus apdovanojami Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkomis
ir atminimo dovanėlėmis, prizinių vietų laimėtojai - padėkomis.
23. Parengusiems ugdytinius mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams bus
išduodamos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro pažymos apie vykdytą metodinę veiklą.
VII. ORGANIZATORIAI
24. Konkursą organizuoja Rokiškio rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis
būrelis ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras. Už renginį atsakinga - Rokiškio
pagrindinės mokyklos mokytoja Laima Garuolienė.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Papildoma informacija apie konkursą teikiama telefonu +37062024457 (Laima
Garuolienė) ir el. paštu tumasone@gmail.com
26. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
____________________________________________
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