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RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ, BIBLIOTEKININKŲ IR MOKINIŲ KONFERENCIJOS 

„AŠ VISOMIS PAJĖGOMIS PROTESTUOJU PRIEŠ NEBŪTĮ. AŠ – BŪSIU...“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių 

konferencijos „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“ tikslą, uždavinius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferencija skirta Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos organizavimo tikslas – skatinti   mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių 

aktyvias bei efektyvias rašytojo gyvenimo, kūrybos bei veiklos studijas, gyvenamojo laikotarpio 

pažinimą.  

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. Plėtoti  mokinių  literatūrinę, kultūrinę, istorinę kompetencijas,  gebėjimus  tyrinėti,  

ieškoti, atrasti, lyginti, apibendrinti, dalintis patirtimi. 

4.2. Mokyti mokinius raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti savo mintis, naudoti  kūrybinės 

raiškos priemones bei informacines, komunikacines technologijas. 

4.3. Tobulinti  viešojo  kalbėjimo-pranešimo  rengimo,  pateikimo  bei  reflektavimo  

įgūdžius. 

4.4. Skatinti diskusijų kultūrą ir kritinį mąstymą. 

4.5. Puoselėti mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių bendradarbiavimą, keičiantis patirtimi, 

ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

 

III. KONFERENCIJOS DARBŲ POBŪDIS 

 

5. Stendiniai  pranešimai. Reikalavimai: pranešimui pristatyti skiriama 5 min. Formatas A2.  

 

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

6. Kviečiami dalyvauti lietuvių kalbos, istorijos mokytojai, bibliotekininkai ir III–IV klasių 

gimnazistai (iš mokyklos ne daugiau kaip 4 mokiniai). 

7. Konferencijos lektoriams ir dalyviams išduodamos pažymos. 

 

V. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

 

8. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

9. Kauno Palemono gimnazijos organizacinis komitetas: Ramunė Baniulienė, direktorė, 

Roma Ivaškevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, Asta Valentienė, lietuvių kalbos mokytoja 

ekspertė, Vida Stepučinskienė, bibliotekos vedėja, Vaiva Misytė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė, Eugenija Rutaitienė ir Ramunė Loreta Paužienė, lietuvių kalbos vyr. mokytojos. 

10. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkų metodinis 

būrelis. 

 



VI. IŠANKSTINĖ DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

11. Dalyviai registruojami iki 2019 m. spalio 28 d.  

12. Dalyvių anketas siųsti e.paštu: viduste@gmail.com  

 

VII.  KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

13. Konferencija vyks 2019 m. lapkričio 28 d. 13 val. Kauno Palemono gimnazijoje,        

Marių g. 37,   

      Kaune.  

14. Stendinio pranešimo trukmė – iki 5 minučių. 

15. Dalyvių pranešimų registracija iki 2019 m. spalio 20 d. el. paštu   

      asta.valentiene@palemonogimnazija.lt (registracijos forma pridedama). 

16. Registracijos formoje būtina užpildyti trumpą pranešimo aprašą (dėl programos 

sudarymo). 

17. Iškilus klausimams, teirautis el.paštu: viduste@gmail.com   
 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Vykdytojai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konferencijos nuostatus. 

19. Konferencijos dalyviams išduodamos pažymos (www.kpkc.lt Pažymos). 

20. Kelionės ir maitinimo(si) išlaidos neapmokamos. 

 

 

__________________________________ 
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RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ, BIBLIOTEKININKŲ IR MOKINIŲ KONFERENCIJOS      

„AŠ VISOMIS PAJĖGOMIS PROTESTUOJU PRIEŠ NEBŪTĮ. AŠ – BŪSIU...“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas (adresas, telefonas, 

elektroninis paštas) 

 

 

 

Pranešimo pavadinimas  

 

Pranešimo autorius (pareigos, kategorija, 

vardas, pavardė, elektroninis paštas) 

 

 

 

Darbo pateikimo forma  

Pranešimui reikalingos priemonės  

 

Mokinius parengęs 

mokytojas/bibliotekininkas (pareigos, 

kategorija, vardas, pavardė, telefonas, 

elektroninis paštas) 

 

 

 

 

 

 

Dalyviai (mokinio vardas, pavardė, klasė) 1. 

2. 

3. 

4. 

Trumpa pranešimo santrauka (apie 10 

sakinių, pristatančių pranešimo esmę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


