
 
      PATVIRTINTA 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centro direktoriaus 2023 m. 

kovo … d. įsakymu Nr. …. 

 

LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, UGDANČIŲ KURČIUS IR NEPRIGIRDINČIUS 

MOKINIUS MENINIO SKAITYMO LIETUVIŲ GESTŲ KALBA KONKURSAS 

„MANO RANKOSE LIETUVIŠKAS ŽODIS“ 

NUOSTATAI 
  

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Meninio skaitymo lietuvių gestų kalba konkurso „Mano rankose lietuviškas žodis“ (toliau 

– Konkursas), nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, Konkurso 

organizavimą bei nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. 

3. Konkurso nuostatai skelbiami Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 

tinklalapyje http://www.deafcenter.lt/ ir Facebook puslapyje. 

4. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami tinklalapyje http://www.deafcenter.lt/ ir Facebook 

puslapyje. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – stiprinti ir gerinti kurčių ir neprigirdinčių mokinių raštingumą, ugdyti 

kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę. 

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. skatinti mokinius domėtis literatūra; 

6.2. plėsti lietuvių kalbos ir lietuvių gestų kalbos žodyną; 

6.3. ugdyti kalbinį mąstymą; 

6.4. ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus ir jų raišką, perteikiant rašytinį tekstą lietuvių 

gestų kalba. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 
 

7. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigų 1–12 klasių mokiniai (toliau – 

Skaitovas (-ai)). 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

8. Konkursui pateikiamas vienas nufilmuotas įrašas, kuriame lietuvių gestų kalba pateiktas 

pasirinktas literatūrinis kūrinys (prozos: apysaka, novelė, apsakymas, pasakėčia, pasaka, padavimas, 

sakmė, mitas, miniatiūra arba poezijos: eilėraštis, poema, baladė). 

9. Vienas Skaitovas gali pateikti tik vieną filmuotą įrašą. Pateikiant darbą, užpildoma atskira 

dalyvio kortelė (1 priedas). 

10. Konkursas organizuojamas trimis etapais. 

10.1. Pirmasis etapas: 

10.1.1. Skaitovas pasirenka vieną literatūros kūrinį, išmoksta jį raiškiai perteikti lietuvių 

gestų kalba; 
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10.1.2. Skaitovas perteikia tekstą lietuvių gestų kalba; 

10.1.3. Kūrinys nufilmuojamas ir vaizdo įrašas organizatoriams pateikiamas (atsiunčiamas) 

iki 2023 m. balandžio 21 d. el. paštu vaida.ivanauskiene@lknuc.lt. 

10.2. Antrasis etapas – komisijos nariai išrenka 10 (po 5 iš kiekvienos amžiaus grupės) 

geriausių skaitovų. 

10.3. Trečiasis etapas – 2023 m. gegužės 4 d. vyksta finalinis dalyvių pasirodymas, 

kuriame dalyvauja 10 geriausiai pasirodžiusių skaitovų su juos paruošusiais mokytojais. 

Pasirodymas vyks Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Aktų salėje. 

 

V. KONKURSO VERTINIMAS 
 

11. Konkurso dalyviai bus suskirstyti į dvi amžiaus grupes: 

11.1. I grupė: parengiamosios–4 klasės mokiniai; 

11.2. II grupė: 5–12 klasių mokiniai. 

12. Visus tris Konkurso etapus vertins komisija. 

13. Konkurso II etapo nugalėtojai ir juos paruošę pedagogai bus apdovanojami diplomais ir 

atminimo dovanomis. 

14. Konkurso III etapo nugalėtojai bus apdovanoti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centro diplomu, nufilmuoti ir skelbiami tinklalapyje http://www.deafcenter.lt/ ir Facebook 

puslapyje gegužės 4 d. Lietuvių gestų kalbos pripažinimo dieną. 

15. Konkurso III etapo nugalėtojai suteikia organizatoriui teisę viešai skelbti pateiktus 

kūrinius (neviešinant autorių asmens duomenų). Kilus klausimams, galima rašyti el. paštu 

vaida.ivanauskiene@lknuc.lt. 

 

VI. KONKURSO REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 
 

16. Vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo to, kokio amžiaus yra Skaitovas: 

16.1. parengiamosios–4 klasės mokiniai: 1–2 min; 

16.2. 5–12 klasių mokiniai: 2–3 min. 

17. Pateikiamame vaizdo įraše turi būti vienspalvis fonas, tinkamas apšvietimas, be 

vizualinio triukšmo. 

18. Vertinamas Skaitovo gebėjimas tinkamai perteikti kūrinio mintį (idėją) lietuvių gestų 

kalba. 

19. Skaitovo plastikos, veido mimikos tikslus panaudojimas perteikiant teksto intonaciją. 

20. Skaitovo gebėjimas taisyklingai vartoti lietuvių gestų kalbos gramatiką. 

21. Scenos laikysena (apranga, stovėsena). 

  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

22. Organizatorius turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus iš anksto apie tai 

informavę dalyvius. 

23. Visa reikiama informacija teikiama vaida.ivanauskiene@lknuc.lt. 
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1 priedas 

 

LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, UGDANČIŲ KURČIUS IR NEPRIGIRDINČIUS 

MOKINIUS, MENINIO SKAITYMO GESTŲ KALBA KONKURSO 

„MANO RANKOSE LIETUVIŠKAS ŽODIS“ 
 

 

DALYVIO KORTELĖ 
(atsiunčiama Word dokumentu, kartu su vaizdo įrašu)  

 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Skaitovo vardas, pavardė 

 

 

Skaitovo amžius (klasė, kurioje mokosi)   

Skaitomo teksto (ištraukos) autorius, kūrinio 

pavadinimas. Tekstas (ištrauka) pateikiamas 

atskirai. 

 

Pedagogo, padėjusio pasirengti konkursui, 

vardas, pavardė 

 

Pedagogo el. paštas, telefono numeris  

 

 

 


