
   

RESPUBLIKINIO KNYGŲ SKAITYMO FESTIVALIO-KONKURSO  

„KNYGŲ PELĖDA 2015“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Knygų skaitymo festivalio-konkurso „Knygų pelėda“ (toliau – Konkursas) nuostatos parengtos 

vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426.  

2. Šios nuostatos reglamentuoja Konkurso etapų tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, dalyvių 

apdovanojimą. 

3. Konkursą  inicijuoja Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ ir Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras. 

4. Konkursą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

5. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 272 5319, 8 687 69703 arba el. p. jolanta@lvjc.lt. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Konkurso tikslas – populiarinti skaitymą, kaip vieną iš aktyviai ir kūrybiškai visuomenei būtinų 

bruožų, panaudojant naujas vaikų ir jaunimo literatūros pažinimo formas. 

7. Konkurso uždaviniai: 

 7.1 skatinti mokinius plačiau domėtis literatūra; 

 7.2 skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą;  

 7.3 ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą; 

 7.4 ugdyti gebėjimą kurti, atradimų ir interpretacijos džiaugsmą; 

 7.5 skatinti kūrybišką kultūros vertybių suvokimą.  

 
 



III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

8.  Konkurso dalyvių amžius nuo 6 iki 19 metų skirtingose amžiaus grupėse: I grupė 1–4 kl., II grupė 

5–6 kl., III grupė 7–8 kl., IV grupė 9–10 kl., V grupė 11–12 kl. mokiniai. 

9. Konkursas vyks dviem etapais.  

IV. KONKURSO PIRMOJO ETAPO ORGANIZAVIMO TVARKA 

10. Pirmame etape Mokyklų skaitymo iniciatyvų konkurse gali dalyvauti visų tipų  mokyklos,  

organizuojančios ir įgyvendinančios skaitymo skatinimo iniciatyvas savo ugdymo įstaigose. 

11. Mokyklų skaitymo iniciatyvų konkurso įgyvendinimo terminai: 

11.1 iniciatyvų vykdymas: 2015 m. rugsėjo 1 d. – spalio 19 d. 

11.2 iniciatyvų ataskaitų (1 priedas) pateikimas: iki 2015 m. spalio 30 d. 

11.3 iniciatyvų konkurso rezultatų ir II etapo dalyvių paskelbimas: iki 2015 m. lapkričio 6 

d. 

12. Įgyvendintų mokyklų iniciatyvų vertinimo kriterijai: 

12.1 iniciatyvoje dalyvaujančių moksleivių skaičius; 

12.2 organizuotų renginių / priemonių skaičius; 

12.3 organizuotų renginių / priemonių originalumas, novatoriškumas;  

12.4 organizuotų renginių / priemonių atitikimas pasirinktoms amžiaus grupėms; 

12.5 pasiektų rezultatų kokybė; 

12.6 aktyvus mokyklos bendruomenės dalyvavimas iniciatyvoje. 

13. Iniciatyvų ataskaitos gali būti pateikiamos su jas iliustruojančia vaizdine medžiaga: 

nuotraukomis, filmukais ar jų nuorodomis, PDF failais ir kt. Vaizdinė medžiaga kartu su Iniciatyvų 

ataskaitos forma (1 priedas) gali būti siunčiama elektroniniu paštu jolanta@lvjc.lt (ne daugiau 10 

MB) arba adresu:  

Konkursui „Knygų pelėda“ 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

Konstitucijos pr. 25, 

LT-08105, Vilnius 

 

14. Konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrinks po 5 mokyklas kiekvienoje amžiaus 

grupėje (viena mokykla gali pretenduoti dalyvauti keliose amžiaus grupėse). Komisijos atrinktos 

mokyklos bus pakviestos dalyvauti antrame Konkurso etape – Knygų skaitymo festivalyje.  

15. Pirmojo etapo rezultatai, t. y. mokyklų, atrinktų dalyvauti antrajame etape, sąrašas (kartu su 

amžiaus grupėmis), bus skelbiami elektroninėje erdvėje: www.jaunimoakademija.lt ir  www.lvjc.lt, 

taip pat išsiųsti el. paštu mokykloms Iniciatyvų ataskaitose (1 priede) nurodytais kontaktais. 
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V. ANTROJO KONKURSO ETAPO EIGA 

16. Patekusios į antrąjį etapą mokyklos savo nuožiūra atrinks po 5 atitinkamos amžiaus grupės 

moksleivius dalyvauti ir atstovauti savo mokyklai Knygų skaitymo festivalio-konkurso antrajame 

etape. 

17. Antrasis Konkurso etapas vyks 2015 m. gruodžio 4 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre,  Vilniuje. 

18. Antrajame Konkurso etape mokiniai, atstovaujantys savo mokyklai, dalyvaus Skaitymo 

čempionate bei pasirinktose veiklose: kūrybinėse dirbtuvėse, naujų knygų pristatymuose, įvairaus 

pobūdžio skaitymo skatinimo užsiėmimuose ir kt.  

19. Pasiruošimo Skaitymo čempionatui gairės bei daugiau informacijos apie antrojo etapo kūrybines 

dirbtuves bei kitas veiklas bus atsiųsta Pirmąjį etapą laimėjusioms mokykloms jų Iniciatyvų 

ataskaitoje (1 priede) nurodytais kontaktais. 

20. Antrojo etapo užduotys bei veiklos parengtos remiantis ugdymo specialistų rekomendacijomis, 

atsižvelgiant į bendrąsias ugdymo programas.  

VII. NUGALĖTOJAI IR APDOVANOJIMAI 

21. Visoms Pirmajame Konkurso etape dalyvaujančioms mokykloms bus įteikti padėkos raštai. 

22. Visos Antrajame Konkurso etape dalyvaujančios mokyklos bus apdovanotos Konkurso 

suvenyrais. 

23. Visiems Antrajame etape dalyvaujantiems moksleiviams bus įteikti festivalio-konkurso ,,Knygų 

pelėda 2015“  pažymėjimai. 

24. Geriausiai savo amžiaus kategorijoje Skaitymo čempionato užduotis atlikusios mokyklų 

komandos bus apdovanotos laimėtojų diplomais ir specialiais rėmėjų įsteigtais prizais. 

 


