
PATVIRTINTA 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui,

    atliekančios direktoriaus funkcijas, 

2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-5 

 

RESPUBLIKINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS BIBLIOTEKININKŲ, MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ 

SKAITYMO SKATINIMO KONFERENCIJOS  

,,KNYGA  MŪSŲ  PASAULYJE – MŪSŲ KULTŪROS VEIDRODIS” 

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDRIEJI NUOSTATAI 

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės metodinės-praktinės bibliotekininkų mokytojų ir mokinių 

skaitymo skatinimo konferencijos ,,Knyga  mūsų  pasaulyje – mūsų kultūros veidrodis” konferencijos 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, 

Pal. J. Matulaičio vaikų gerovės klubas „Centriukas“. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS 

3. Populiarinti knygų skaitymą, aktyviai ir kūrybiškai visuomenei būtiną bruožą.  

 

III SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 

4. Skatinti mokinius plačiau domėtis literatūra. 

5. Ugdyti kūrybišką kultūros vertybių supratimą. 

6. Skatinti ir ugdyti mokinių emocinį intelektą. 

7.  Ugdyti gebėjimą kurti, atradimų ir interpretacijos džiaugsmą. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

8. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkai, lietuvių kalbos, 

dailės, muzikos, technologijų mokytojai ir 7 klasių mokiniai (komandą sudaro ne daugiau 4 mokinių).  

 

V SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 



9. Registruotis tel. 31 20 47 arba el. paštu  auksas2@gmail.com iki 2020 m. sausio 27 d. Registruojantis 

nurodyti: 

- mokyklą, 

- video pranešimo (filmo) pavadinimą ir autorius, 

- konkrečią sekciją pasirinkusių mokinių vardus ir pavardes,  

- moksleivius ruošusio mokytojo vardą, pavardę, dėstomo dalyko kvalifikacinę kategoriją.  

10. Konferencija vyks 2020 m. vasario 5 d. 12 val. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje (Šiaurės pr. 55, 

Kaunas). Registracijos pradžia ‒ 11.30 val. 

11. PROGRAMA: 

12.00 – Konferencijos atidarymas 

12.10-13.00 - Kauno kamerinio teatro aktorius Vytautas Gasiliūnas Forumo teatro metodu drauge su 

auditorija modeliuos ir spręs knygų (ne)skaitymo ir kitas paauglių problemas. 

13.00-15.00 – Metodinis užsiėmimas mokytojams ir kūrybinės dirbtuvės mokiniams:  

1. „Kaip žodis virsta vaizdu“ – vaikai įvairiomis technikomis iliustruos knygų ištraukas; 

2. „Kaip eilėraštis virsta muzika“ – mokiniai, pasinaudodami šiuolaikinėmis technologijomis, 

kurs muziką duotam tekstui; 

3. „Kaip žodis virsta eilėraščiu“ – jaunieji kūrėjai iš duotų žodžių „lipdys“ eilėraščius; 

4. „Kaip gimsta knyga“ – dalyviai išmoks pasigaminti suvenyrinę knygelę iš antrarūšių 

žaliavų;  

5. „Dalijamės skaitymo patirtimi“ – pageidaujantys mokiniai pristatys video pranešimus apie 

knygas (trukmė – 5 min., būtina sąlyga – filmuota medžiaga).  

15.00-15.30 – Darbų pristatymai ir konferencijos apibendrinimas.  

Pastaba: Mokiniams siūloma rinktis skirtingas sekcijas, kad vyktų tarpmokyklinis bendradarbiavimas. 

Mokyklai nebūtina dalyvauti visose išvardintose veiklose, - galima pasirinkti savo nuožiūra. Visomis 

priemonėmis rūpinasi konferencijos organizatoriai.           

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Konferencijos dalyviai ir pranešėjai gaus Kauno pedagogų kvalifikacijos centro elektronines pažymas. 

Interneto prieiga: https://www.kpkc.lt/index.php/veiklos-sritys/44-veikla/metodiniai-renginiai/1198-renginiu-

pazymos 

13. Papildoma informacija teikiama: 

tel. (8-37) 312047, 8 689 33939 (direktoriaus pavaduotoja Auksė Pukinskienė);  

8 611 58097 (lietuvių k. mokytoja Aldona Adomaitytė). 

mailto:auksas2@gmail.com

