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MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ PATYRIMINĖS KONFERENCIJOS  

„IR AKMENIS ATITOLINKITE“ (I. SIMONAITYTĖ), SKIRTOS IEVOS 

SIMONAITYTĖS METAMS PAMINĖTI 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių ir mokytojų bei LEU dėstytojų patyriminė konferencija „Ir akmenis 

atitolinkite“ (I. Simonaitytė) yra respublikinis renginys, skirtas Klaipėdos krašto rašytojos Ievos 

Simonaitytės metams. 
 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

2. Skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi rašytojos Ievos Simonaitytės gyvenimu ir 

kūryba, Mažosios Lietuvos krašto, regiono tradicijomis ir kultūriniu paveldu. 

3. Ugdyti poreikį ir gebėjimus tyrinėti, ieškoti įdomių, svarbių sau ir kitiems dalykų, 

dalintis patirtimi, atradimais. 

4. Mokyti pasirinkti aktualią temą, tyrinėjimo objektus, rinkti duomenis, juos lyginti, 

apibendrinti. 

5. Tobulinti teorinio praktinio pranešimo rengimo, pristatymo ir reflektavimo 

įgūdžius. 
 

III. KONFERENCIJOS DARBŲ POBŪDIS 
 

6. Individualūs ir grupių žodiniai pranešimai, sceninės improvizacijos, montažai, 

filmai ir pan. 
 

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI 
 

               7.  Visų bendrojo ugdymo mokyklų, profesinių mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigų mokiniai, studijos, būreliai (5-12 (I-IV gimn.) klasių mokiniai). 

8. Konferencijos lektoriams ir dalyviams išduodami Šilalės švietimo pagalbos 

tarnybos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. 
 

V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO LAIKAS, VIETA IR TVARKA 
 

9. Konferencija vyks 2017 m. spalio 20 d. 10.00 val. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje 

(Lietuvininkų g. 4, Šilutė). Registracija nuo 9.00 val. 

10. Dalyviai registruojasi iki 2017 m. spalio 10 d. el. paštu indre.bukauskyte@silsviet.lt 

(registracijos forma pridedama). 

11. Iškilus klausimams teirautis el. paštu petget@gmail.com arba tel.: +37061437060  
 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 
 

12. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, Petras Gedvilas, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, Laima Kaupienė, Klaipėdos „Aukuro“ 

gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė ir Sandra Tamašauskienė, Šilutės Vydūno 

gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 
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REGISTRACIJOS FORMA 

 

1. Mokykla, kuriai atstovaujama; el. paštas. 

2. Pranešimo (darbo) tema. 

3. Pranešimo pobūdis (pvz.: žodinis, sceninis, ir pan.). 

4. Pranešimą rengęs (-ę) mokinys (-iai): vardas, pavardė, klasė. 

5. Pranešimą pristatysiantis(-ys) mokinys(-iai). 

6. Pranešimo trukmė ( iki 10 min.) 

7. Pranešimo pristatymui reikalinga technika. 

8. Konsultavęs(-ę) mokytojas (-ai): vardas, pavardė, dalykas, kvalifikacinė kategorija; 

telefonas, el. paštas. 

 

Registruojantis atsiųsti pranešimo tezes arba trumpą aprašą (dėl programos 

sudarymo). 

Konferencijos dieną būtina atsivežti visą pranešimo tekstą (su iliustracine 

medžiaga, lentelėmis ir pan.) elektroninėje laikmenoje. 

 


