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LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 9–12 (GIMNAZIJŲ I–IV) 

KLASIŲ MOKINIŲ TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS – EDUKACINĖS PAMOKOS – 

„GLOBALIAME PASAULYJE KALBĖTI SAVO BALSU“   

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų 9–12 (gimnazijų I–IV) klasių mokinių 

tarptautinės konferencijos – edukacinės pamokos –  „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu” 

(toliau – konferencijos) nuostatai reglamentuoja konferencijos organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Jono Jablonskio gimnazija. 

 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – sudaryti mokiniams galimybę analizuoti, aktualizuoti, aptarti įvairių laikotarpių  

literatūrą, inovatyviai pažvelgti į lietuvio tautinio identiteto virsmą globaliame pasaulyje, ugdyti 

viešojo kalbėjimo gebėjimus. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Ugdyti mokinių analitinį ir kritinį mąstymą, analizuojant grožinės literatūros tekstus, 

skatinti atskleisti kūrinių interpretavimo galimybes.  

4.2. Analizuoti literatūrą, gilinantis į sudėtingą žmogaus išlikimo situaciją pasaulyje, 

neprarandant savo tautinės tapatybės, kultūrinės savasties. 

4.3. Įvertinti mokinių komunikacines ir kultūrines kompetencijas, reiškiant savo nuomonę 

taisyklinga ir stilinga kalba, paisant kalbos gramatikos ir leksikos normų.  

4.4. Laikytis viešojo bendravimo etikos, problemų kėlimo, svarstymo, pritarimo ir 

prieštaravimo kultūros. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Konferencijoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bendrojo lavinimo 

mokyklų 9–12 (gimnazijų  I–IV) klasių mokiniai ir kalbų mokytojai, pranešėjai, kviesti 

svečiai. 

 

IV. ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konferencija vyks 2021 m. lapkričio 9-10 d. 12.00 val. Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje 

(kontaktu) (Aušros 3, Kaunas). Registracijos pradžia ‒ 12val. 

 

7. Programa: Pirmos dienos programa (lapkričio 9 d.) 

 Konferencijos atidarymas 12.00‒12.20 val. 



 Susitikimas su šių dienų išeivijos rašytoja A. Cicėnaite, Lietuvos nacionalinės kultūros 

ir meno premijos, Gedimino ordino Karininko kryžiaus laureatu, režisieriumi J. 

Vaitkumi, Kanados Albertos universiteto prancūzų kalbos fakulteto dėstytoja J. 

Motiejūnaite 12.20‒14.00 val.  

 Pertrauka 14.00–14.30 val. (virtualus/realus pasivaikščiojimas po gimnaziją) 

 Darbas grupėse 14.30–16.30 val. 

 Pertrauka 16.30-16.45 val. 

 Diskusija/refleksija 16.45-17.15 val. 

 Konferencijos apibendrinimas 17.15–18.00 val. 

 

 Programa: Antros dienos programa (lapkričio 10 d.) 

 

 Konferencijos atidarymas 12.00‒12.20 val. 

 Susitikimas su konferencijos svečiais 12.20‒14.00 val.  

 Pertrauka 14.00–14.30 val.  

 Darbas grupėse 14.30–16.30 val. 

 Pertrauka 16.30-16.45 val. 

 Diskusija/refleksija 16.45-17.15 val. 

 Konferencijos apibendrinimas 17.15–18.00 val. 

 

 

8. Konferencijos darbo formos: 

 susitikimai, 

 žodiniai pranešimai,  

 pokalbiai, 

 vaizdo pranešimai, 

 diskusijos. 

 

9. Papildoma informacija telefonais: +37068239018, +37069870982 arba +37069006703 

10. Registracijos kaina 0.87 eurai. 

11. Siūlomos konferencijos pranešimų temos: 

 Tautinio identiteto paieškos literatūroje; 

 Gyvenimo prasmės samprata literatūroje; 

 Vienišo žmogaus paveikslas literatūroje; 

 Nepritampančio individo būtis; 

 Žmogaus išlikimo griūvančiame pasaulyje vaizdavimas; 

 Istorinės asmenybės literatūroje; 

 Emigracijos tema literatūroje; 

 Patriotiškumo tema literatūroje; 

 Tėvynės paveikslas rašytojų emigrantų kūryboje;  

 Kalbos vaidmuo tapatybės formavimui; 

 Savasties išsaugojimas globaliame pasaulyje; 

 Prigimtinės, savos kultūros puoselėjimas emigracijoje; 

 Lietuvos vardo garsinimas pasaulyje; 

 Ir kitos. 



 

 

V. KONFERENCIJOS REIKALAVIMAI 

 

12.  Mokinys, mokytojui padedant, renkasi temą, kaupia reikalingą medžiagą iš įvairių šaltinių 

(grožinės ir mokslinės literatūros, žiniasklaidos, statistikos ir pan.) ir rengiasi viešajam 

kalbėjimui konferencijoje. 

13. Mokytojas taip pat gali pasirinkti ir pristatyti norimą temą. 

14. Kalbėjimo trukmė 7–10 min. 

15. Reikalavimai pranešimų santraukoms (pageidaujame atsivežti į konferenciją): 

• Pranešimo pavadinimas ‒ TIMES NEW ROMAN 12 paryškintasis šriftas, didžiosiomis 

raidėmis; 

• Pranešimo autorius, institucija, pareigos, kvalifikacinė kategorija ‒ Times New Roman 10 

pasvirasis šriftas; 

• Apimtis – A4 vienas puslapis, tekstas surinktas per 1,5 intervalą, abipusės lygiuotės lyginimo 

redaktoriumi, Times New Roman 12 šriftu; kraštinės: kairė 3 cm, dešinė 1 cm, apačia ir viršus 

2 cm. 

 

 

VI. REGISTRACIJA 

 
16. Konferencijos dalyvių registracija iki 2021 m. spalio 22 d.  

17. Registracijų nuorodos: 

 Pirmos dienos (lapkričio 9d.) registracija čia. (Ctrl +click) 

 Antros dienos (lapkričio 10d.) registracija čia. (Ctrl +click) 

 

VII. APDOVANOJIMAS 

 

18. Konferencijos dalyviams bus įteikti padėkos raštai. Mokytojams – Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro pažymos ar pažymėjimai. 

 

 

VIII. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

Zita Verbickienė, KPKC metodininkė; 

Jūratė Zybartienė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Rita Norkutė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė; 

Ingrida Rinkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė; 

Saulius Skučas, anglų kalbos mokytojas metodininkas; 

Smiltė Matulionytė, anglų kalbos mokytoja. 

https://forms.gle/Dw2HFzHee1owR2k77
https://forms.gle/MQWEHpQSbYTt9Ze6A

