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RESPUBLIKINĖ LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINĖ-PRAKTINĖ 

KONFERENCIJA 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYMO  

PROBLEMOS IR AKTUALIJOS 

 

KVIETIMAS 

Kviečiame lietuvių kalbos mokytojus, dirbančius pagal pagrindinio ugdymo II dalies, 

vidurinio ugdymo programas, dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokymo problemos ir aktualijos“, kuri  vyks 2018 m. vasario 20 d. (antradienį) 10.00 val. 

Šiaulių Didždvario gimnazijoje (Vilniaus g. 188, Šiauliai). 

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – skatinti  lietuvių kalbos mokytojus, dirbančius  (9-12 kl./I-IV kl.), skleisti savo 

gerąją patirtį, išsakyti lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) problemas, kartu ieškoti problemų 

sprendimo būdų. 

Uždaviniai:  

 pristatyti kolegoms metodus, padedančius mokiniams analizuoti, interpretuoti lietuvių 

literatūros kūrinius tiek žodžiu, tiek raštu; 

 pateikti kūrinių lyginimo aspektų, kūrinio kultūrinio, istorinio, biografinio konteksto 

pavyzdžių; 

 supažindinti kolegas su būdais ugdant mokinių gebėjimus reflektuoti ir vertinti 

literatūros kūrinius. 

GALIMOS PRANEŠIMŲ TEMOS 

 Aspektinė teksto analizė. 

 Teksto interpretavimo galimybės. 

 Vieno autoriaus, vienos temos pamokų ciklo pristatymas. 

 Mokymo(si) metodų, būdų įvairovė lietuvių kalbos ir literatūros  pamokose. 
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 Tekstas ir kontekstai. 

 Integruoto mokymo galimybės. 

 IKT panaudojimo tikslingumas. 

 Vertinimo, įsivertinimo būdai. 

GALIMOS PRANEŠIMŲ PRISTATYMO FORMOS: 

 Žodinis pranešimas, 

 Stendinis pranešimas, 

 Filmuota pamoka. 

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 9.30-10.00 val.  –   Dalyvių registracija, kava. 

 10.00-12.00 val.  –  Plenarinis posėdis. 

 12.00-12.30 val. –   Pietūs, kava. 

 12.30-14.30 val. –   Darbas grupėse. 

 14.30-15.00 val. –   Konferencijos apibendrinimas. 

                  Tiksli konferencijos programa bus paskelbta vasario 15 d. gimnazijos internetinėje 

svetainėje didzdvaris@dg.su.lt 

                        KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

    Dalyviai (pranešėjai ir klausytojai) registruojasi iki 2018 m. vasario 12 d. 

internetinėje registravimo sistemoje ,,Semi+“ ir el. paštu audrone.saldauskiene@gmail.com 

atsiunčia užpildytą dalyvio anketą (priedą). 

    Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje 

www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete,  adresu:  http://www.semiplius.lt/. 

Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu  (8 41) 525983, 

mob. tel. 8 652 25122. 

                  Konferencijos dalyvio mokestis – 10 EUR.  

                  Mokestį galima sumokėti konferencijos dieną grynais. Iš asmeninių lėšų prašome mokėti 

pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.  

Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas 

,,Swedbank”, banko kodas 7300. 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Konferencijos koordinatorė – Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo 

skyriaus vedėja (tel.: 8 605 09578) ir Laima Katilienė, Šiaulių miesto Švietimo centro metodininkė. 

Konferencijos darbo grupės narės – Šiaulių Didždvario gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos: 

Vida Balčiūnienė, Janina Dombrovskienė, Asta Gagilienė, Lina Michailovienė, Živilė Muzikevičiūtė, 

Jolanta Valančienė. 
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PRIEDAS 

 

 KONFERENCIJOS DALYVIO ANKETA 

Dalyvio vardas ............................................................................................................................................. 

Dalyvio pavardė ........................................................................................................................................... 

Dalyvio kvalifikacinė kategorija ................................................................................................................. 

Mokyklos pavadinimas ................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Dalyvio el. paštas ........................................................................................................................................ 

Dalyvio telefono nr. .................................................................................................................................... 

 

 DALYVAVIMO DUOMENYS 

Savo dalyvavimą konferencijoje pažymėkite pabraukdami: 

 skaitysiu pranešimą, 

 pateiksiu stendinį pranešimą, 

 pateiksiu filmuotą pamoką, 

 būsiu klausytojas. 

Pranešimo tema .......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Įranga, reikalinga pranešimui pristatyti .................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 


