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MOKINIŲ, MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS  

„Poeto Vytauto Mačernio likimo žvaigždės“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 Mokinių, mokytojų konferencija „Poeto Vytauto Mačernio likimo žvaigždės“ yra respublikinis 

renginys, skirtas Telšių Žemaitės gimnazijos 100-mečio ir poeto V.Mačernio paminklo atidengimo  

Telšiuose progai. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1.Įamžinti poeto Vytauto Mačernio atminimą Telšiuose.  

2. Skatinti gilintis į V.Mačernio asmenybę ir kūrybą, rengti šiomis temomis pranešimus.  

3. Supažindinti su archyvine medžiaga, susijusia su poetu, saugoma gimnazijos ir „Alkos“ muziejuose. 

4. Ugdyti mokinių  kūrybiškumą kuriant analitinius tekstus, improvizacijas, inscenizacijas ir pan. 

5. Sudaryti galimybes atskleisti mokslinius, retorinius bei meninius gebėjimus. 

 

 III. KONFERENCIJOS TURINYS 

 Iškilmingas paminklo atidengimas. Filmas „Aš pažinau karalių tavyje“, pranešimai, meninės  

programėlės. Knygos „Gimnazijos istorija – mūsų istorija“ pristatymas. Refleksija. 

 

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI  

Aukštųjų mokyklų dėstytojai (pranešimai įvadinėje konferencijos dalyje), respublikos bendrojo ugdymo 

mokyklų 9-12 klasių (gimnazijų I-IV klasių) mokiniai ir mokytojai,. Konferencijos lektoriams ir mokinius 

ruošusiems mokytojams išduodami Telšių švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  

 



V. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI  

Telšių Žemaitės gimnazijos bendruomenė (atsakingos lietuvių kalbos mokytoja Dalia Pabrėžienė, tel. 

867416963, popamokinės veiklos organizatorė Rasa Urbonienė, tel. 868953597). Partneriai – Telšių 

švietimo centras, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius.  

 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

Konferencijos pradžia 2018 m. spalio 12 d., 11.00 val. Telšių Žemaitės gimnazijoje (Telšiai, Šviesos 

g.15).   Registracija nuo 10.00 val.  

(Data gali būti koreguojama atsižvelgiant į aplinkybes).  

Dalyviai į renginį registruojasi iki 2018 m. spalio 1 d. el. paštu zemaite.renginiai@gmail.com, užpildo ir 

atsiunčia registracijos formą (registracijos forma pridedama).  

 

Pastaba. Prašome registruojantis pasirūpinti, kad atvykę į renginį pranešėjai turėtų ne tik popierinį, bet ir 

elektroninį teksto variantą. Pranešimo/meninės programėlės trukmė - iki 10 min. (organizatoriai labai prašo 

neviršyti laiko limito). 

 

 

REGISTRACIJOS FORMA  

 

Mokykla, adresas, elektroninis paštas 

 

 

Pranešimo autorius / programėlės dalyviai, klasė / 

darbovietė, pareigos  
 

 

Pranešimo/programėlės tema, pobūdis, trumpa 

anotacija 

 

 

Konsultavusio mokytojo vardas ir pavardė, 

dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija, 

telefonas, e-paštas 

 

 

Ar pranešimui/meninei programėlei pristatyti 

reikalinga technika / kitos priemonės? 

 

 

 

 


