PATVIRTINTA
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos
direktoriaus 2019 m. sausio 18 d.
įsakymu Nr. 1V-lO

RESPUBLIKINĖS

MOKINIŲ,
"PASAULIO

MOKYTOJŲ
LIETUVIAI

IR BIBLIOTEKININKŲ

KONFERENCIJOS

VAKAR IR ŠIANDIEN"

NUOSTATAI
I. BENDROJI
1.1. Šie nuostatai
konferencijos

reglamentuoja

DALIS

respublikinės

mokinių,

mokytojų

ir bibliotekininkų

"Pasaulio lietuviai vakar ir šiandien" tikslą, uždavinius, organizavimo ir vykdymo

tvarką.
1.2. Konferencija skirta Lietuvių kalbos dienoms ir Pasaulio lietuvių metams paminėti.
II. TIKSLAS
2.1.

Konferencijos

organizavimo tikslas - didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių

kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje.
III. UŽDAVINIAI
3.1. Gilinti lietuvių kalbos, literatūros ir istorijos žinias.
3.2. Pagerbti lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrąpuoselėjusias

asmenybes.

3.3. Lavinti viešojo kalbėjimo įgūdžius.
3.4. Puoselėti mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų bendradarbiavimą.
3.5. Skatinti mokyklų bendruomenių bendradarbiavimą,

keičiantis patirtimi, ugdyti bendrąsias

ir dalykines kompetencijas.
IV. KONFERENCIJOS

DALYVIAI

4.1. Kviečiami dalyvauti 5-10 klasių mokiniai, lietuvių kalbos mokytojai, bibliotekininkai.
4.1.1. Mokiniai, konsultuojami mokytojų, parengs pranešimus
4.2. Bibliotekininkai

rekomenduojama tematika.

kviečiami dalyvauti konferencijos metu vyksiančioje knygų, laikraščių,

žurnalų parodoje su eksponatais (išeivijos indėlis į tautos kultūros puoselėjimą).
4.3. Dalyviais tampama užsiregistravus iki 2019 m. vasario 22 d.
V. RENGINIO

ORGANIZATORIAI

IR PARTNERIAI

5.1. Konferenciją organizuoja: Kauno Kazio Griniaus progimnazija;
5.2. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;
5.3. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekos;
5.4. Kauno miesto savivaldybės
padaliniai.

Vinco Kudirkos viešosios

bibliotekos

Eigulių lr Parko

2
VI. IŠANKSTINĖ DALYVIŲ REGISTRACIJA
6.1. Dalyviai registruojami iki 2019 m. vasario 22 d.
6.2. Nuorodos registracijai (nukopijuokite):
https:/lbit.ly/2RIFFc2

(mokinių, skaitančių pranešimus, registracija);

https://bit.lyI2T31 Y34 (mokytojų, bibliotekininkų, skaitančių pranešimus, registracija);
https:/lbit.1y/2AS5whB

(mokytojų, bibliotekininkų klausytojų registracija).

VII. KONFERENCIJOS

LAIKAS IR VIETA

7.1. Konferencija vyks 2019 m. kovo 7 d. 13 val. Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje,
Šiaurės pr. 97, Kaune.
VIII. KONFERENCIJOS

ORGANIZA VIMO TV ARKA

•

12.30 -13.00 registracija;

•

13.00 - 14.00 plenarinis posėdis;

•

14.00 - 14.30 kavos pertrauka;

•

14.30 - 16.00 darbas grupėse;

•

16.00 - 16.20 konferencijos apibendrinimas, apdovanojimai.

IX. KONFERENCIJOS

DARBO FORMOS

9.1. Mokinių pranešimai pasirinkta vaizdine forma (įvairūs
prezi, sway, filmuoti

siužetai, kompiuterinės

inscenizacijos

technologiniai

sprendimai: ppt,

ir animacija bei kitos inovatyvios

formos).
9.2. Rekomenduojama

pranešimų tematika:

•

lietuvių kalbą ir kultūrąpuoselėjusios

(puoselėjančios) asmenybės;

•

išeivijos, rezistencijos ir tremtinių kūrėjų indėlis į tautos kultūros puoselėjimą.

9.3. Reikalavimai žodiniam ar vaizdiniam pranešimui: pranešimui pristatyti skiriama 5 min.
X. I)AL YVIŲ APDOVANOJIMAS
10.1. Konferencijos
prie parodos organizavimo

dalyviai (mokytojai, bibliotekininkai),

parengę pranešimus ar prisidėję

gaus KPKC pažymas (svetainėje www.kpkc.lt ) ir "Šviesos" leidyklos

knygas, mokiniams bus įteikti Kauno Kazio Griniaus progimnazijos padėkos raštai.

XI. BAIGIAMOSIOS
11. Dėl papildomos

informacijos

Danguolę Gudonavičienę, tel. 861561229

kreiptis

NUOSTATOS
į Kauno Kazio

Griniaus

bibliotekos

arba eLpaštu: danguole.gudonaviciene@kgm.lt

vedėją

