PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-75
TARPTAUTINĖ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR
9–12 KLASIŲ MOKINIŲ UŽSIENIO KALBŲ KONFERENCIJOS
„KALBOS VIENIJA PASAULĮ“
“THE WORLD UNITED BY DIFFERENT LANGUAGES”
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Konferencijos nuostatos parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų,
konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426.
1.2 Šios nuostatos reglamentuoja konferencijos tikslus ir uždavinius, rengėjus, organizavimo
tvarką, reikalavimus dalyviams bei dalyvių apdovanojimą.
II SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1 Skatinti mokinių užsienio (anglų) kalbos mokymąsi, ugdyti mokinių bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius, plėtoti mokinių iniciatyvumo ir kūrybingumo bendrąją
kompetenciją bei komunikavimo užsienio (anglų) kalba dalykinę kompetenciją, gerinti
tarpmokyklinį ir tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą, patirties sklaidą.
2.2 Plėtoti užsienio (anglų) kalbos mokymąsi netradicinėse aplinkose.
2.3 Skatinti švietimo, mokslo institucijų bei Kauno miesto administracijos bendradarbiavimą
šviečiant ir ugdant jaunąją kartą.
2.4 Ugdyti mokinių pilietiškumą ir bendruomeniškumą, pasididžiavimo savo šalimi ir gimtąja
kalba jausmą.
2.5 Tarptautiškumo, tarpkultūriškumo bei tolerantiškumo mąstyseną ir pasaulėžiūrą.
III SKYRIUS
KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI
3.1 Kauno Jono Jablonskio gimnazijos jungtinė vadovų ir mokytojų grupė.
3.2 Erasmus+ programos tarptautinio projekto „Memories will keep us together“ (2017-1-ES01KA219-038628_4) organizacinė grupė.
3.3 Konferencijos idėją remia Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
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IV SKYRIUS
KONFERENCIJOS DALYVIAI
4.1 Respublikos ir užsienio bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir 912 klasių mokiniai.
4.2 Iš vienos bendrojo ugdymo mokyklos gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 pranešėjai.
V SKYRIUS
KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA
5.1 Konferencija vyks 2019 m. kovo 5 d. (antradienį) Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje (Aušros
g. 3, Kaunas, LT-44173) Konferencijos pradžia 13.00 val.
VI SKYRIUS
DALYVAVIMO KONFERENCIJOJE SĄLYGOS IR REGISTRACIJA
7.1

Registruojantis į konferenciją paraiškoje nurodoma:
Mokytojo vardas, pavardė; kvalifikacinė kategorija, atstovaujama mokykla; pranešimo
pavadinimas; užsienio kalba, kuria bus skaitomas pranešimas; pranešimo pristatymui
reikalingos priemonės



Mokinio(ių) vardas(ai), pavardė(ės), kontaktinis telefonas, klasė, atstovaujama mokykla,
mokyklos adresas;



Pranešimo pavadinimas ir trumpa anotacija valstybine kalba, kurioje pristatoma pranešimo
esmė (100 - 150 žodžių);



Pranešimo pristatymui reikalingos priemonės;



Mokinį ruošusio mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, kontaktinis telefono
numeris, elektroninio pašto adresas.

7.2

Reikalavimai žodiniams pranešimams.



Plenarinio pranešimo trukmė – 15 min. Pranešimas rengiamas anglų kalba.



Mokinių pranešimai pristatomi užsienio (anglų) kalba. Pranešimo trukmė nuo 5 iki 7 min.

7.3

Dalyvių registracija.



Konferencijos pranešėjai registruojasi internetu, per Google formas, užpildydami anketą
lietuvių kalba iki 2019 m. vasario 22 d.



Registracijos nuoroda: https://goo.gl/jfsRWv



Konferencijos metu bus fotografuojama. Registruojantis bus reikalingas sutikimas.



Kilus klausimams, kreiptis į mokytoją Romualdą Liutkuvienę šiuo elektroninio pašto adresu:
romualda1954@gmail.com

Pastaba: Pasibaigus nurodytam terminui, konferencijos pranešėjai ir klausytojai nebus
registruojami.
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1

Visiems konferencijos pranešėjams (mokiniams ir mokytojams) bei sekcijų moderatoriams
bus

išduotos

elektroninės

Kauno

pedagogų

kvalifikacijos

centro

pažymos

(http://kpkc.lt/index.php/veikla/pazymos).
8.2

Konferencijos dalyviams (mokytojams), bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Dalyvio mokestis – 0,87 €.
IX SKYRIUS
KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ TEMOS

9.

Pranešimams rengti siūlomos šios potemės:



Kalba ir tapatybė (Language and Identity)



Pasaulio kalbos (Global Languages)



Kalbų mokymas ir mokymasis (Teaching and Learning Languages)



Užsienio kalbos kaip darbo įrankiai (Foreign languages as Working Tools)



Kalbos evoliucija (The Evolution of Language)



Tapatybė ir Įvairovė globaliame pasaulyje (Identity and Diversity in a Global world)



Išnykusios ir nykstančios kalbos (Extinct and Endangered Languages).
X SKYRIUS
KONFERENCIJOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

9.1

Mokinių pranešimus sekcijose vertins konferencijos dalyviai (pranešimų autoriai negali
balsuoti patys už save).

9.2

Kiekvienoje sekcijoje bus išrinktas vienas geriausias pranešimas.

9.3. Nugalėtojai bus apdovanoti organizatorių parengtais sertifikatais.
_____________________

