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LIETUVOS MOKINIV MENINIO SKAITYMO KONKURSO
SALYGOS

I. BENDROSIOS SALYGOS

1. Lietuvos mokiniq meninio skaitymo konkurso (toliau - Konkursas) s4lygos parengtos

vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokiniq olimpiadq, konkursq bei kitq renginiq nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-
426.

2' Sios s4lygos reglamentuoja Konkurso tikslus, rengejus, organizavimo tvark4, finansavim4
bei dalyviq apdovanojim4.

II. KONKURSO TIKSLAS IR UZDAVINIAI
3' Konkurso tikslas - ugdyti klrybing4, m4standi4 ir i5kalbing4 individualybg.
4. Konkurso uZdaviniai :

4.1. skatinti mokinius dometis literatlra;

4.2. ugdyti mokiniq kDrybi5kum4;

4'3. puoseleti mokiniq meninio LodLio suvokim4 ir raisk4.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
5' Konkurse gali dalyvauti visq tipq Lietuvos ir uZsienio lietuviSkq mokyklq 5-12 klasiq

mokiniai.

6. Skaitovai gali skaityti poezijos k[rini arba prozos kurinio istrauk4 lietuviq kalba.

7' Skaitovo skaitomo 1 klrinio trukme - iki 5 minudiq, poetines (literatlrines) kompozicijos
trukme - ne daugiau kaip 10 minudiq. Poetines kompozicijos dalyvirl skaidius - ne daugiau kaip g.

8' Jei skaitovas ar poetines (literatDrines) kompozicijos kurejai virsija nurodyt4 programos
trukmE, vertinimo komisija turi teisg program4 nutraukti.

9' Skaitovq konkursas organizuojamas ir jo dalyviai vertinami dviejose amLiausgrupese: 5-
8 kl. ir 9-l2kl.

i0. Konkursas vyksta keturiais etapais.

I 1' Mokyklos etapas vyksta gruodZio menesi. Geriausi, originaliausi skaitovai, poetines

kompozicij os (poezij os spektakliai) dalyvauj a kitame etape.



12. Rajono, miesto etap4 organizuoja savivaldybes administracijos Svietimo padalinys. UZ

rengini rajone ar mieste atsakingas asmuo uZpildo 2 geriausiq skaitovq (vieno 5-8 kl., kito 9-12 kl.)

ir 2 poetiniq kompozicijq (5-8 kl. rr 9-r2 kl.) atitinkamos formos anketas.

13' Regioninis etapas 5 regionuose kasmet organizuojamas kitoje regiono savivaldybeje.

Regioniniuose etapuose vertinimo komisij4 sudaro trys nariai; j4 formuoja Centro skirtas komisijos
pirmininkas. Regioninio etapo organizatorius po renginio per savaitg uZpildo Salies etape

dalyvausiandiq mokiniq anketas, kuriose nurodomi 1-3 skaitovai i5 kiekvienos grupds ir vertinimo
komisijos atrinktos poetines kompozicijos. Anketos siundiamos Lietuvos mokiniu neformalioio
Svietimo centro (toliau - Centras) ra5te nurodytu adresu.

14. Vilniaus, Kauno ir Klaipedos miestai regioniniame etape nedalyvauja, atsakingas asmuo
uZpildo Salies etape dalyvausiandiq mokiniq anketas, kuriose nurodomi 2-3 skaitovai iS kiekvienos
grupes ir vertinimo komisijos atrinktos poetines kompozicijos. Anketos siundiamos Centro raSte

nurodytu adresu.

1 5. Salies etap4 organ izuojaCentras.

16' Centras kasmet pateikia konkretizuot4 informacij4 del Konkurso regioninio ir Salies
etapq organizavimo laiko ir vietos.

IV. KONKURSO FINANSAVIMAS

17' Raiono, miesto ir regionini Konkurso etapus finansuoja juos rengiantys ir juose
dalyvaujantys rajonq ir miestq savivaldybiq administracijq Svietimo padaliniai.

18' Salies etapo mokiniq maitinimo ir nakvynes iSlaidas apmoka Centras iS Gabiu ir
talentingq vaikq ugdymo programos le5q.

19' Konkurso laimetojai apdovanojami Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijos I, II, III laipsnio diplomais, pagyrimo raStais, rengejq bei remejq prizais, atminimo
dovanomis.
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SKAITOVV VERTINIMO KRITERIJAI

1. Pasirinkto literat[rinio / poetinio teksto menine kokybe

Rekomenduotina skaitymui rinktis Zinomq, laiko patikrintq ir literatiiros kritikq gerai

ivertintg lietuviq autorig groZinds literattiros ktrrinius, iSsiskirianiius auklta menine
kokybe.Pastaba: skaityti ne savo kDrybos tekst4

2. Pasirinkto kurinio temos / idejos aktualumas

Rekomenduotina rinktis lietuvirp autoriq groiinds literatiiros ktirinius. kelianiius ir
analizuojaniius problemas, jaudinaniias siandienini klausytoia.

3. Pasirinkto kDrinio atitikimas skaitovo amliui,gyvenimopatirdiai

Skaitovas tur€tq Linoti, suprasti ir gebdti vertinti pasirinkto groiin6s Iiterattiros
kurinio keliamas problemas

4' Skaitovo gebejimas ai5kiai ir suprantamai perteikti klausytojui pasirinkto klrinio minti
(tem4, ideja)

Skaitovas turi mokdti logi5kai ir artikuliuotai papasakoti pasirinkt4 istorij4, perteikti
jos tem4 (apie k4 pasakoja?) ir id6j4 (k4 nori pasakyti?)

5. Skaitovo gebejimas emociSkai paveikti klausytojus

Skaitovas turdtrl gebdti ne tik ai5kiai ir suprantamai papasakoti pasirinkt4 istorij4, bet
ir atskleisti savo emocin! poZiurii pasakojam4 istorij4.

6. Skaitovo gebejimas i5laikyti pasirinkt4 objekt4 - pasakoti klausytojui

Skaitovas turetq savo istorij4 pasakoti klausytojui, kuris jo klausosi, o ne grindims,
sienoms, luboms ir kitiems negyviems objektams.

7. Skaitovo gebejimas naudoti savo balso drapazon4.

Skaitovas turdtq mok€ti kalbdti pakankamai garsiai (dirbtinai nesaukdamas.
ner€kdamas), kad ji girdCtq visi sal6je esantys klausytojai.

8. Pasakotojo kalbos kultUros kokybe

Skaitovo normind lietuviq kalba ir kiriiavimas turdtq btrti nepriekailtingi.
9' Papildomq scenines / teatrines rai5kos priemoniq naudojimo tikslingumas (garsai,

muzika, Sviesos, kostiumai kt.)

Poetiniq kompozicijq teatrinds rai5kos priemoniq naudojimas turi btiti minimalus, tik
parySkinantis literatiirinio ar poetinio todLio minti, atskleidZiantis kompozicijos tem4, idCja.



10. Skaitovo scenine laikysena (apranga, eisena, stovdsena, kuno plastika)

Skaitovo apranga kukli ir tvarkinga, kiino plastika ir rankq judesiai natiiraltrs, o ne

specialiai sugalvoti.


