PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-77

RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINĖS KONFERENCIJOS
„ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Karalaitis šv. Kazimieras buvo išsilavinęs, išmintingas jaunuolis, prabangos ir
malonumų aplinkoje išdrįsęs drąsiai, atvirai irtis prieš visuotinę nuomonę bei pasirinkti
krikščioniškas vertybes: tikėjimą, maldą, rūpestį vargšais, ištikimybę, skaistumą, saiką,
gailestingumą.
Lietuvos didžiausias turtas – jos žmonės. Svarbu, jog jų sąžiningumas, nuoširdumas,
įsipareigojimas šaliai ir bendruomenei, atsakomybė ir atjauta taptų Lietuvos piliečio identiteto
pagrindu. Lietuvos istorijoje tokių asmenybių yra ne viena, o karalaičio šv. Kazimiero asmenybės
vertybių aktualumas XXI amžiaus kontekste išlieka svarbus visų kartų žmonėms.
Konferencija skiriama visų dalykų mokytojams bei mokiniams, kuriems aktualios
tikrosios vertybės, pilietinė ir morali asmenybės pozicija, intelekto ir dvasios darna.
Šalies bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų ir 5–8 klasių mokinių konferencijos
„Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“ (toliau – Konferencijos) nuostatai reglamentuoja
Konferencijos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką.
II SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas:
Atskleisti, įprasminti ir puoselėti karalaičio Kazimiero asmenybės ir vertybių svarbą
Lietuvos intelektinio, dvasinio ir kultūrinio gyvenimo kontekste.
Uždaviniai:
1. Ugdyti bendrąsias kompetencijas – komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo,
kūrybingumo, asmeninę.
2. Kūrybiškai gilinti žinias apie Šv. Kazimiero asmenybę, vertybes.
3. Ugdyti retorikos įgūdžius.
4. Skatinti mokinius kūrybiškai taikyti informacines technologijas bei socialines
medijas.
III SKYRIUS
KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
1. Konferencija vyks 2019 m. kovo 5 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje
(Vandžiogalos pl. 51, Kaunas). Pradžia – 13.00 val. Registracijos pradžia – 12.30 val.
2. Konferencijos darbas vyks kūrybinėse grupėse:
2.1. Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška ir teatras;
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2.2. Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška ir muzika;
2.3. Dailės kūrybinės dirbtuvės „Šv. Kazimiero šviesa“;
2.4 Technologijų kūrybinės dirbtuvės „Skirtukas šv. Kazimierui“;
2.5. Interaktyvi viktorina „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“;
2.6. Mokinių kūrybiniai-tiriamieji pranešimai „Šv. Kazimiero vertybių raiška
literatūroje, istorijoje ir gyvenime“;
2.7 Mokytojų kūrybiniai-tiriamieji pranešimai „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių
ugdymas formaliajame ir neformaliajame švietime“.
3. Konferencijos darbe kviečiame dalyvauti šalies bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių
mokinius (ne daugiau kaip po 1 mokinį iš kiekvienos įstaigos kiekvienoje kūrybinėje grupėje) ir
mokytojus.
4. Kiekvienos kūrybinės grupės nariai (kiekvienoje grupėje – ne daugiau kaip 20
mokinių), dirbdami su profesionaliais menininkais, sukurs ir pristatys kūrinį Šv. Kazimiero
asmenybės vertybių tema.
5. Kūrybinių-tiriamųjų pranešimų grupių (mokinių ir mokytojų) dalyvių skaičius iš
ugdymo įstaigos ir pranešimų formatas nereglamentuojamas. Trukmė – 5–7 min.
6. Konferencijoje dalyvaujantiems mokytojams bus išduodama Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centro
pažyma
apie
dalyvavimą
(atsispausdinti
iš
http://www.kpkc.lt/veikla/pazymos.html).
7. Konferencijoje dalyvaujantys mokiniai bus apdovanoti padėkomis.
8. Konferencijos koordinatorė – Dangira Mikalauskienė, Kauno šv. Kazimiero
progimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė, tel.: 8 620 93056.
9. Mokytojai ir mokiniai Konferencijos dalyviais tampa pateikę užpildytą dalyvio
paraišką (Priedas) iki 2019 m. vasario 28 d. elektroniniu adresu mdangira@gmail.com.
Konferencijos
dalyvių
registracijos
anketos
formą
rasite
internete
adresu:
http://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt
______________________________
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Konferencijos nuostatų
Priedas

RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINĖ KONFERENCIJA
„ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“
DALYVIO PARAIŠKA
Miestas, mokymo įstaiga .......................................................................................................
Mokytojo/ų vardas, pavardė, telefonas, el. paštas .................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dalyvio pavardė, vardas

Pasirinkta kūrybinė grupė

Kūrybinio-tiriamojo pranešimo
tema (pildo tik šias grupes
pasirinkę mokiniai ir mokytojai)

