
 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

,,Saulės” privačios gimnazijos direktoriaus  

2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V – 7 

 

VILNIAUS MIESTO 4-TŲ KLASIŲ MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS KONKURSAS  

 ,,ENGLISH IS GREAT” 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios nuostatos reglamentuoja anglų kalbos konkurso  ,,ENGLISH IS GREAT“ tikslą, uždavinius, dalyvius, 

renginio organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja VŠĮ ,,Saulės“ privati gimnazija (Viršuliškių g. 103, Vilnius). Koordinatorius - VŠĮ 

,,Saulės“ privačios gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja Vida Sinkevičienė, el. paštas: 

vida.sinkeviciene@saulevilnius.lt 

3. Konkurso darbo grupė: direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui Evelina Aukštuolienė, anglų kalbos 

mokytoja metodininkė Audronė Stoškienė, IKT vyr. mokytoja Jelena Andriatis, pradinių klasių mokytoja 

metodininkė Migla Paliulienė, priešmokyklinės grupės mokytoja Deimantė Januškauskaitė, šokių mokytoja 

Vaida Vaičiulytė. 

4. Konkurso partneriai: 

4. 1. Oxford University Press atstovybė Lietuvoje (www.oup.com) 

4. 2. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija LAKMA (www.lakmaonline.lt) 

4. 3. AMES kalbų mokykla (http://www.ames.lt) 

 

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių  kalbinę anglų kalbos kompetenciją. 

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. skatinti pradinių klasių mokinius mokytis anglų kalbos; 

6.2. skatinti pedagogų iniciatyvą ugdant pradinių klasių mokinių anglų kalbos kompetencijas.  

DALYVIAI 

 

7. Konkurse dalyvauja Vilniaus miesto 4-tų klasių mokiniai (iš mokyklos - vienas mokinys). 

8. Mokinius į konkursą atlydi juos registravę anglų kalbos mokytojai. 

 

RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkurso dalyviai registruojami el. paštu  anglukkonkursas@gmail.com  iki  2019m. kovo 10 d.   
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http://www.oup.com/
http://www.lakmaonline.lt/
http://www.ames.lt/


10. Apie registracijos patvirtinimą ir sruato numerį renginio dalyviai bus asmeniškai informuoti nurodytu 

elektroniniu paštu. 

11. Konkursas įvyks 2019 m. kovo 19 d. (antradienį ) ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje (Vilnius, Viršuliškių g. 

103, III a.). Registracijos pradžia - 9.30 val. (1 srautas), 10.30 (2 srautas). Konkursas prasideda 10 val. (1 

srautas), 11 val. (2 srautas). 

12. Konkurso eiga:  

12. 1. Dalyvių prisistatymai (iki 1 min). 

      12. 2. Konkurso užduočių atlikimas (30  min) naudojant OPTIVOTE balsavimo sistemą. 

      12. 3. Konkurso metu mokinius atlydėjusiems mokytojams anglų kalbos mokytoja metodininkė Audronė 

Stoškienė ves seminarą „Inovatyvus ugdymas šiuolaikiniams mokiniams". 

 

VERTINIMAS 

13. Dalyvių rezultatus vertina OPTIVOTE inovatyvi vertinimo sistema. 

14. Rezultatai skelbiami gimnazijoje tą pačią dieną (iškart po konkurso).  

15. Apie konkurso nugalėtojus  mokyklos bus informuojamos elektroniniu paštu.  

 

APDOVANOJIMAI 

 

16. Visiems dalyviams ir mokytojams bus įteikiami dalyvio pažymėjimai.  

17. Konkurso organizatoriai nugalėtojus apdovanos diplomais ir prizais. 


