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įsakymu Nr. V1TELŠIŲ RAJONO LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOJE VYKSIANČIOS
KONFERENCIJOS ,,ŽEMAIČIŲ KULTŪROS ŽENKLAI LIETUVIŲ
LITERATŪROJE“NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja moksleivių ir mokytojų regioninės konferencijos ,,Žemaičių
kultūros ženklai lietuvių literatūroje“ organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Konferencija skirta Žemaitijos metams paminėti.
II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis savo krašto literatūra ir kultūra; gebėti rasti
žemaičių kultūros ženklus literatūroje ir atskleisti jų prasmę.
4. Ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.
5. Konferencijos uždaviniai:
5.1. ugdyti mokinių tiriamojo darbo įgūdžius, humanitarinę kultūrą, meninius gebėjimus;
5.2. mokytis pasirinkti aktualią temą, tyrinėjimo objektus, rinkti duomenis, juos lyginti, analizuoti,
samprotauti, atskleisti savo požiūrį, apibendrinti;
5.3.sudaryti sąlygas nekonkursinėje aplinkoje keistis patirtimi, ugdyti bendrąsias ir dalykines
kompetencijas;
5.4.tobulinti teorinio-praktinio pranešimo rengimo ir pristatymo įgūdžius.
III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konferencija ,,Žemaičių kultūros ženklai lietuvių literatūroje“ vyks 2019 m. gegužės 3 d. 11
val. Telšių rajono Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos aktų salėje. Registracija 10.30- 11.00 val.
7. Dalyviai: I – IV (9- 12) klasių mokiniai ir jų mokytojai.
8. Konferenciją organizuoja ir vykdo Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Atsakinga už renginį
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Baguškienė.
9. Partneriai: Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Telšių
Švietimo centras.
10. Dalyvių registracija vyksta elektroniniu paštu satrijadanute@gmail.com, tel.8 616 24137 iki
2019 m. balandžio 12 d.(penktadienio).
11. Konferencijos dieną būtina atsivežti visą pranešimo tekstą ar kitą medžiagą elektroninėje
laikmenoje.
12. Pranešimo formos:
12.1.vaizdo pranešimas;
12.2. žodinis pranešimas;
12.3.stendinis pranešimas;
12.4.meninė kompozicija;
12.5. kita.
13. Darbui pristatyti skiriama 5–12 min.
14. Konferencijos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.

15.Konferencijos dalyviai, pageidaujantys gauti Telšių švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimus (pažymėjimo kaina 0,90 €), registruojasi per https://www.semiplius.lt
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Pateikdamas paraišką dalyvauti Konferencijoje dalyvis sutinka, kad:
15.1.pristatymas būtų filmuojamas, fotografuojamas;
15.2.konferencijos metu sukaupta vaizdinė ir garsinė medžiaga informaciniais tikslais būtų
naudojama internetinėje erdvėje.
15.3.Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti Konferencijos nuostatus.
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