PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 35-72

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA-DISKUSIJA
„GIMTOSIOS KALBOS KELIAS PER ŠIMTMETĮ:
NUO ELEMENTORIAUS IKI SKAITMENINIŲ KNYGŲ”

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios nuostatos reglamentuoja respublikinės konferencijos-diskusijos „Gimtosios kalbos
kelias per šimtmetį: nuo elementoriaus iki skaitmeninių knygų” tikslą, uždavinius, organizavimo ir
vykdymo tvarką.
2. Konferencija skirta Lietuvių kalbos dienoms ir Atkurtos Lietuvos šimtmečio minėjimui.

II. TIKSLAS
Konferencijos organizavimo tikslas – skleisti mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų gerąją
patirtį, skirtą gimtosios kalbos ir literatūros mokymosi motyvacijai.
III. UŽDAVINIAI
1. Išaukštinti per šimtą metų nueitą lietuviško žodžio kelią.
2. Prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos ir jos prestižo didinimo.
3. Skatinti mokyklų bendruomenių bendradarbiavimą, nekonkursinėje aplinkoje keičiantis
patirtimi, ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
IV. RENGINIO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI


Konferenciją organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius;



Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;



Kauno Kazio Griniaus progimnazija;



Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Eigulių ir Parko
padaliniai;



Lietuvos švietimo istorijos muziejus.

V. DALYVIAI
Konferencijoje dalyvauja 7-8 klasių mokiniai (2-3 mokinių komanda), lietuvių kalbos
mokytojai ir bibliotekininkai.
Dalyviai registruojami iki 2018 m. vasario 28 d. Nuoroda registracijai (nukopijuokite)
http://bit.ly/2FA057v

arba

QR kodu

VI. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA
Konferencija vyks 2018 m. kovo 9 d. 12 val. Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje, Šiaurės
pr. 97, Kaune.
VII. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA


11:00 - 12:00 registracija ir ekskursija po Kazio Griniaus progimnaziją;



12:00 – 14:00 plenarinis posėdis;



14:00 – 14:30 kavos pertrauka;



14:30 – 15:30 darbas grupėse;



15:30 – 16.15 diskusija;



16.15 – 16.40 konferencijos apibendrinimas;



16.40 – 16.45 KPKC pažymėjimų įteikimas.

Konferencijos darbo formos:


žodiniai arba vaizdiniai pranešimai (laisvai pasirinkta forma);



diskusijos.

Rekomenduojama pranešimų tematika:


lietuvių kalbą ir kultūrą puoselėjusios istorinės asmenybės;



tautos istorija per skaitymą ir rašymą;



lietuviški elementoriai, skaitymo mokymo knygos;



lietuvių kalbos ir literatūros mokymo komplektai;



skaitmeninės knygos.

Reikalavimai žodiniam ar vaizdiniam pranešimui:


pranešimui pristatyti skiriama 5 min.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Dalyviai į renginį atvyksta savo lėšomis.
Visiems konferencijos dalyviams bus išduoti KPKC pažymėjimai. (Pažymėjimo kaina 0,87 €).
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Danguolę Gudonavičienę, tel. 8 61561229 arba el. paštu
danguole.gudonaviciene@kgm.lt

