
                             

 

  

 

                                   ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS 

Pakalnės g. 6A, 76293, Šiauliai, tel. 841 52 60 45   www.svcentras.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Vilniaus g. 188, 76299, Šiauliai, tel. 841 38 30 62  www.dg.su.lt 

ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

Aušros alėja 62, 76235, Šiauliai, tel. 841 52 37 50 www.savb.lt  

 

A. J. GREIMO RESPUBLIKINĖ LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ 
METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYMO 
PROBLEMOS IR AKTUALIJOS 

 

KVIETIMAS 
Kviečiame lietuvių kalbos mokytojus dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Lietuvių 

kalbos ir literatūros mokymo problemos ir aktualijos“, kuri  vyks 2019 m. vasario 20 d. (trečiadienį) 10.00 

val.  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje  (Aušros al. 62, Šiauliai) ir Šiaulių Didždvario 

gimnazijoje (Vilniaus g. 188, Šiauliai). 

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – skatinti  lietuvių kalbos mokytojus, 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 ar 

užsienio literatūros kūrinius tiek žodžiu, tiek raštu; 

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

pavyzdžių; 

 pasidalinti savo patirtimi ruošiant mokinius brandos egzaminui, PUPP; 

 supažindinti kolegas su praktiniais būdais ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas, gebėjimus 
reflektuoti; 

 supažindinti kolegas su praktiniais būdais vertinti mokinių dalykines ir bendrąsias 
kompetencijas. 

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. 

 Kalbinis ugdymas 

 Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas ir vertinimas. 

GALIMOS PRANEŠIMŲ PRISTATYMO FORMOS: 

 Žodinis pranešimas 

 Filmuota pamoka 

NUMATOMOS SEKCIJOS: 

 Mokytojų, dirbančių pagal Pagrindinio ugdymo I dalies programą (5–8 kl.) 

 Mokytojų, dirbančių pagal Pagrindinio ugdymo II dalies programą (9–10 kl./I–II kl.) 

 Mokytojų, dirbančių pagal Vidurinio ugdymo programą (11–12 kl./III–IV kl.)  

 

http://www.svcentras.lt/
http://www.savb.lt/


PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA 

9.00–10.00 val.  –   Dalyvių registracija, kava (P. Višinskio bibliotekos konferencijų salė) 
10.00–10.15 val. – Sveikinimo žodis 
Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didžvario gimnazijos skyriaus vedėja, konferencijos koordinatorė 

10.15–12.30 val.  –  Plenarinis posėdis  
Pranešimas „RAŠINIO GIDAS: teksto kūrimo koordinatės 11–12 kl.“ 

Nijolė Bartašiūnienė, Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos 
pirmininkė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 
12.30–13.30 val. –  Pietūs 

13.30–15.30 val. –  Darbas grupėse, apibendrinimas (Didždvario gimnazija)                   

                        KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

    Dalyviai (pranešėjai ir klausytojai) registruojasi iki 2019 m. vasario 18 d. internetinėje 

registravimo sistemoje ,,Semi+“. 

    Pranešėjai el. paštu audrone.saldauskiene@gmail.com atsiunčia užpildytą dalyvio anketą.  

    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 adresu www.semiplius.lt/. Daugiau informacijos teirautis 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu  841 52 59 83 arba  konferencijos koordinatorės Audronės 

Saldauskienės telefonu 8 60 50 95 78. 

 

 Konferencijos dalyvio mokestis – 12 EUR.  

                  Atsiskaityti grynais pinigais bus negalima. Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į 

sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.  Biudžetinėms 

įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 

7300. 
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 KONFERENCIJOS DALYVIO ANKETA 

Pranešėjo vardas   

Pranešėjo pavardė  

Kvalifikacinė kategorija  

Mokyklos pavadinimas  

Pranešėjo el. paštas  

Pranešėjo telefonas  

 DALYVAVIMO DUOMENYS 

Pranešimo tema  

 

Įranga, reikalinga pranešimui pristatyti  

 

 

 

 

 

Ačiū, kad dalijatės savo patirtimi. 


