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              Šalies pradinių klasių mokytojų konkurso 

„Teksto kūrimo dirbtuvės: piešiu tekstą“ 

nuostatai 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šalies pradinių klasių mokytojų konkurso „Teksto kūrimo dirbtuvės: piešiu tekstą“ 

(toliau – Konkursas) yra viena iš pedagogų didaktinių bei dalykinių kompetencijų gilinimo formų.  

2. Konkurso nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, 

vertinimą bei dalyvių apdovanojimą. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Konkurso tikslas – gilinti mokytojų dalykines bei bendrąsias kompetencijas. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Susieti mokinių skaitymo skatinimą su mokymosi bendradarbiaujant formomis; 

4.2. Taikyti mokytojų ugdymo turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetenciją gilinant 

siejamosios strategijos „Piešiu tekstą“ modelio analizę. 

III. DALYVIAI 

5. Šalies pradinių klasių mokytojai. 

IV. ORGANIZAVIMAS 

6. Organizacinį komitetą sudaro: Panevėžio r. Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Silvija Šukevičienė, Panevėžio r. Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata 

Jankevičienė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Jolanta 

Andriuškevičienė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Sandra 

Daukantienė. 

7. Teksto kūrimo reikalavimai: 

7.1. Tekstų apimtys: 1–2 klasės – apie 100–150 žodžių (iš jų apie 40–50 raktinių žodžių), 

3–4 klasė – apie 200 žodžių (iš jų apie 60–80 raktinių žodžių);  

7.2. Mokytojas parengia nupiešto teksto vertinimo lentelę, nurodydamas raktinius žodžius 

(1 priedas); 

7.3. Tekstas ir vertinimo lentelė rašoma Word dokumente, Time New Roman 12 šriftu, 

1,5 intervalo eilėtarpiu. Dokumente būtina nurodyti teksto autorių, mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją, darbovietę (miestą, įstaigos pavadinimą), kuriai klasei skirtas tekstas, teksto 

pavadinimą.  



7.4. Sukurtą tekstą mokytojas testuoja su savo mokiniais (pastebėjęs nesklandumus, tekstą 

patobulina) ir bent tris mokinių darbų pavyzdžius kartu su tekstu atsiunčia organizatoriams 

nurodytu el. paštu. 

8. Darbai siunčiami el. paštu velzio.konferencija@gmail.com  iki  2020 m. kovo 6 d.  

9. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų darbus, nurodydami autorystę, organizatoriai 

panaudos rengdami Panevėžio miesto ir rajono pradinių klasių mokinių ir mokytojų renginį 

„Skaitymo dirbtuvės: piešiu tekstą“. 

 

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

10. Tekstus vertina Panevėžio r. Švietimo centro (toliau – Švietimo centras) sudaryta 

vertinimo komisija. 

11. Konkurso darbai vertinami šiose kategorijose:  

                1 klasės tekstas; 

2 klasės tekstas;  

3 klasės tekstas; 

4 klasės tekstas. 

11.Vertinimo kriterijai: 

11.1. Teksto aktualumas bei atitikimas pasirinktai amžiaus grupei (1–4 klasei); 

11.2. Teksto kalbos vaizdumas; 

11.3. Teksto detalių tikslumas; 

11.4. Loginis aspektas; 

11.5. Vertinimo kriterijų aiškumas (1 priedas); 

11.6. Pateikti bent 3 mokinių darbų pavyzdžiai. 

12. Mokytojai, dalyvavę konkurse, gauna Švietimo centro pažymas, kurios  skelbiamos 

Švietimo centro svetainėje: http://www.prsc.lt – Pažymos. 

13.Vertinimo rezultatai skelbiami 2020 m. kovo 13 d. Velžio gimnazijos interneto 

svetainėje:  www.velziogimnazija.lt 

14. Konkurso nugalėtojai – tekstų autoriai bus pakviesti į Panevėžio miesto ir rajono 

pradinių klasių mokinių ir mokytojų renginį „Skaitymo dirbtuvės: piešiu tekstą“, kuris vyks kovo 

18 d.  

14.1.Su Konkurso nugalėtojais organizatoriai susisieks asmeniškai. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Organizatoriai turi teisę pasirinkti Konkurso aptarimo būdą, laiką ir vietą. 

16. Konkursui atsiųsti kūriniai nebus grąžinami. Pateikdami kūrinius konkurso dalyviai 

neatlygintinai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui organizatoriams suteikia neišimtines teises 

atgaminti, patobulinti/pakoreguoti, viešinti konkursui pateiktus tekstus, nurodant jų autorystę. 

 

Kontaktai pasiteiravimui: Jolanta Andriuškevičienė, tel. 8 687 016 21, Sandra 

Daukantienė, tel. 8 615 32732.  

 

_______________________________________ 
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1 priedas 

Vertinimo lentelė 

Teksto pavadinimas: _______________________________ 

Klasė: ___________________________________________ 

Autorius: ________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 

Detalės (raktiniai žodžiai) Taškų 

skaičius 

1 didžiagalvius marsiečius  

2 ant viršugalvių antenos  

3 trys antenos  

4 skirtingo ilgio antenos  

5 Silo akys kvadratinės   

6 Silo akys didelės  

7 Silo akys su skirtingų spalvų lęšiais  

8 Silo akys su skirtingų spalvų lęšiais  

9   

10   

 Loginis aspektas 

(pvz., tekste veiksmas vyksta žiemą, o mokinys nupiešia 

žaliuojančius ar žydinčius medžius) 

 

 Iš viso:  

 

_________________________ 

 

 

       


