Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Kauno „Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla
RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ METODINĖS KONFERENCIJOS

„SAKRALINIO MENO ĮTAKA ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS UGDYMO PROCESE
BEI VISUOMENĖS KULTŪRINEI BRANDAI“
(Tendencijos, tikslai, problemos ir jų sprendimo būdai)
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės menų – dailės mokytojų ir mokinių konferencijos
„Sakralinio meno įtaka šiuolaikinės visuomenės ugdymo procese bei visuomenės kultūrinei
brandai“ (toliau – Konferencijos) tikslą ir uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką.
2. Organizacinis komitetas:
Gintaras Balčiūnas, Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Alvyda Panfilaitė, Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė;
Aleksandra Bancevičienė, Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos direktorė.
II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Konferencijos tikslas – paskatinti mokytojus ir mokinius dalintis gerąja patirtimi skatinant
puoselėti ir domėtis bažnytinio meno ištakomis bei jo įtaka šiuolaikinėje visuomenėje.
4. Konferencijos uždaviniai:
• Stiprinti bažnytinio meno pažinimą;
• Bažnytinio meno įtaka šiuolaikinei kultūrai;
• Plėtoti įvairių meno dalykų mokytojų kūrybinį bendradarbiavimą, keistis profesinėmis
žiniomis;
• Numatyti gaires moksleivių bažnytinio ir šiuolaikinio meno pažinimui ir kt.
III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS
5. Konferencija vyks 2015 m. balandžio 17 d. Kauno „Vyturio“ katalikiškoje vidurinėje
mokykloje (Taikos pr. 51, Kaunas). Konferencijos pradžia – 13 val. (registracija – nuo
12.30 val.).
6. Konferencijos dalyviai: mokyklų vadovai, atsakingi už meninį ugdymą, menų bloko
mokytojai, mokiniai, besidomintys sakralinio meno ištakomis.
7. Siūlomos analizuoti šios (ar panašaus turinio) aktualijos bei problemos:
• Bažnytinis menas per dailės pažinimą;
• Bažnytinio paveldo taikymas technologijų pamokose;
• Bažnytinio meno įtaka muzikinio ugdymo repertuare;
• Šeima, mokykla, bendruomenė – vertybinių nuostatų puoselėjimo kontekste;
• Neformalus ugdymas ir jo galimybės ugdant mokinių meninių vertybių ištakų pažinimą;
• Šeimos (mokyklos bendruomenės, tautos, valstybės...) pagarba – sėkmingo asmenybės
vertybių puoselėjimo sąlyga.

IV. PLENARINIO POSĖDŽIO PRANEŠĖJAI
„Kaip pripažinti bažnytinio meno turtų trapumą, jo atminties gylį bei pamatyti visumą“,
VDU Menų fakulteto menotyros katedros prof. dr. Laima Šinkūnaitė.
9. „Gėlės, vaisiai, šventenybės“, VDA KF Humanitarinių mokslų katedros lektorė dėstytoja
Rima Čiginskienė.
10. „Vargonų meno evoliucijos bruožai Lietuvoje ir įtaka fortepijoninei muzikai“, VDU
Muzikos akademijos docentė Marija Čeplinskienė.
8.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Papildoma informacija teikiama Kauno „Vyturio“ katalikiškoje mokykloje: Sigita Ambrulienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. (8 37)
33 27 72, mob. 8 682 23176,
el. p. sigita.ambruliene@gmail.com, Jolanda Zemlevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
tel. (8 37) 33 18 96, mob. 8 682 26838, el. p. jolandaz@gmail.com.
______________________________
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DALYVIO ANKETA
Vardas, pavardė
Telefonas, el. paštas
Dėstomas dalykas
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Ugdymo įstaigos adresas,
telefonas
Pareigos
•

DALYVAVIMO DUOMENYS
DALYVAUSIU BE PRANEŠIMO (KLAUSYTOJAS)
SKAITYSIU PRANEŠIMĄ
(žymėti x )

Pranešimo pavadinimas
Priemonės reikalingos pranešimui
(stendinis pranešimas, filmo
demonstravimui, parodėlei ir kt.)
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REIKALAVIMAI PRANEŠIMŲ SANTRAUKŲ RENGIMUI
1.

Tezių apimtis – iki 4 puslapių.

2.
3.

Teksto redaktorius Microsoft Word arba Open Office; šriftas Times New Roman.
Medžiagą sumaketuokite A4 formato lape viena skiltimi, 1,5 eilutės protarpiu su tokiomis
paraštėmis: viršus – 2 cm, apačia – 2,5 cm, kairė – 1,8 cm, dešinė – 1,8 cm.
4. Pateikiamos medžiagos dalims naudokite tokio dydžio ir stiliaus šriftą:

5.

Pavadinimas

Šrifto
dydis

Šrifto stilius

Pavadinimas
Autorius
Pareigos
Organizacija
Organizacijos adresas
Anotacija
Pagrindinis tekstas
Teksto skyrių pavadinimai
Lentelių tekstas
Literatūros sąrašas

14
12
12
12
12
12
12
12
10
12

Pusjuodis
Pusjuodis
Pasviręs
Pasviręs
Pasviręs
Pusjuodis
Normalus
Normalus
Normalus
Normalus

Santraukos dalys:
• Įvadas
• Tikslas ir uždaviniai
• Metodai
• Priemonės (jei tokių buvo)
• Rezultatai
• Išvados
6. Puslapiai nenumeruojami
7. CD diske pateiktis (nuotraukos, stendinio pranešimo medžiaga)
8. Tinkamai suredaguotą pranešimo santrauką ir dalyvių anketą siųsti iki 2015 m. balandžio
10 d. elektroniniu paštu rita.pociene@gmail.com. Atsiųsta medžiaga planuojama įrašyti į CD
diską.

