PATVIRTINTA
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos
direktoriaus 2020 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr. 1V-3
RESPUBLIKINĖS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR BIBLIOTEKININKŲ KONFERENCIJOS
„ŽMOGUS IŠ PRIGIMTIES YRA SKIRTAS BENDRIJAI
IR GIMĘS GYVENTI KARTU SU KITAIS“ (ARISTOTELIS)
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDRIEJI NUOSTATAI
1.1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų
konferencijos „Žmogus iš prigimties yra skirtas bendrijai ir gimęs gyventi kartu su kitais“
(Aristotelis) tikslą, uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
1.2. Konferencija skirta Lietuvių kalbos dienoms ir Mokyklų bendruomenių metams paminėti.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.1. Konferencijos organizavimo tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių
kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos, telkti bendruomenes Lietuvoje.
2.2. Gilinti lietuvių kalbos ir literatūros žinias, atskleisti mokinių kompetencijas.
2.3. Skatinti mokinių gebėjimus ieškoti, tyrinėti, pažinti, atrasti, kurti, dalintis patirtimi,
2.4. Sklandžiai dėstyti savo mintis, tobulinti viešojo kalbėjimo, pranešimo parengimo ir
pateikimo įgūdžius, naudojant įvairias kūrybinės raiškos priemones.
2.5. Skatinti mokyklų bendruomenių, keičiantis gerąja patirtimi, bendradarbiavimą.
III SKYRIUS
DALYVIAI IR REGISTRACIJA
3.1. Kviečiami dalyvauti 7–10 klasių mokiniai (2-3), lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo
mokytojai, bibliotekininkai.
3.2.

Mokiniai,

konsultuojami

mokytojų

ar

bibliotekininkų,

parengia

pranešimus

rekomenduojamomis temomis (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais paskelbti 2020-ieji metai).
3.3. Bibliotekininkai kviečiami parengti stendinius pranešimus parodai „Gyventi kartu su
kitais“ ir pristatyti į Kauno Kazio Griniaus progimnaziją iki kovo 2 d. parengtus kabinimui.
3.4. Dalyviai, rengiantys pranešimus ar stendus, registruojami iki 2020 m. vasario 21 d.,
norintieji dalyvauti - iki kovo 2 d.
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3.5. Registracijos formoje būtina užpildyti trumpą pranešimo aprašą (dėl programos sudarymo).
3.6. Nuoroda registracijai (nukopijuokite): https://forms.gle/HjHueJoNL1gj25ri7
IV SKYRIUS
KONFERENCIJOS DARBO FORMOS
4.1. Mokinių pranešimai pasirinkta vaizdine forma (įvairūs technologiniai sprendimai: ppt,
prezi, sway, filmuoti siužetai, kompiuterinės inscenizacijos ir animacija bei kitos inovatyvios
formos). Pranešimui pristatyti skiriama 5 min.
4.2. Stendiniai pranešimai: vertikalus kartono lapas (A1).
4.3. Rekomenduojama pranešimų tematika:


Mano mokyklos bendruomenė;



Lietuvos Steigiamojo Seimo asmenybės;



Lietuvos žydai;



Pasaulio paveldas Lietuvoje;



Tautodailė;



Eugenija Šimkūnaitė;



Čiunė Sugihara;



Ateitininkai;



Šventasis Jonas Paulius II.
V SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
5.1. Konferencija vyks 2020 m. kovo 5 d. 13 val. Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje,

Šiaurės pr. 97, Kaune.
5.2. Programa:


12.00 –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.
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VI SKYRIUS
ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI
6.1. Konferenciją organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
6.2. Kauno Kazio Griniaus progimnazija.
6.3. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekos.
6.4. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Eigulių ir Parko
padaliniai.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Vykdytojai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konferencijos nuostatus.
7.2. Dėl skaitytų pranešimų ir parengtų stendų, konferencijos lektoriai ir dalyviai gaus pažymas
(svetainėje www.kpkc.lt ), Kauno Kazio Griniaus progimnazijos padėkos rašus.
7.3. Papildoma informacija teikiama tel. 8 61561229 arba el. paštu:
danguole.gudonaviciene@kgm.lt

_____________________

