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RESPUBLIKINĖ  NUOTOLINĖ  LIETUVIŲ  KALBOS  MOKYTOJŲ  

METODINĖ-PRAKTINĖ  KONFERENCIJA 

„LIETUVIŲ  KALBOS  IR  LITERATŪROS  MOKYMO  

PROBLEMOS  IR  AKTUALIJOS:  LITERATŪRINIS  UGDYMAS“ 
 

 2022-02-17  
 

KVIETIMAS 
 

Kviečiame lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus 

dalyvauti nuotolinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje  

„Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos ir aktualijos: literatūrinis ugdymas“,  

kuri  vyks 2022 m. vasario 17 d. (ketvirtadienį) 10 val. ZOOM aplinkoje.  
 

Konferenciją organizuoja Šiaulių Didždvario gimnazija ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. 
 

KONFERENCIJOS  TIKSLAS  
 

Siekiant padėti mokiniams ugdytis komunikavimo, literatūrinę ir kultūrinę kompetencijas,  

skatinti  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus dalintis savo gerąja patirtimi. 
 

                                                                              DALYVIAI 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, dirbantys 9-12 kl./I-IV kl. 
 

GALIMOS  PRANEŠIMŲ  TEMOS 

 Aspektinė teksto analizė. 

 Teksto interpretavimo galimybės. 

 Vieno autoriaus, vienos temos pamokų ciklo pristatymas. 

 Mokymo(si) metodų, būdų įvairovė literatūros  pamokose. 

 Tarpdalykinės integracijos galimybės. 

 IKT panaudojimo tikslingumas. 
 

                                  REIKALAVIMAI  PRANEŠIMAMS 
 

 Pranešėjai iki vasario 11 d. atsiunčia pranešimą, parengtą PowerPoint ar kita programa, el. paštu 

audrone.saldauskiene@gmail.com  

 Pranešimai  per dvi darbo dienas po renginio bus persiųsti  konferencijos dalyviams. 

 Pranešimo pristatymo trukmė – 10 min. 
 

Siekiant, kad visi dalyviai išgirstų visus pranešimus ir kad nereikėtų dalyvių skirstyti į grupes, 

konferencijos koordinatorė  turi teisę atsirinkti pranešimus. 
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     PRELIMINARI  KONFERENCIJOS  PROGRAMA 

 9.45–10.00 val. – Dalyvių registracija. 

 10.00–10.10 val. – Konferencijos atidarymas. Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jolanta Valančienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos lietuvių k. 

mokytoja metodininkė. 

 10.10–12.00 val. –  Plenarinis posėdis: „Moterų kuriamos literatūros stiprybės ir subtilybės. XX a. 

antroji pusė ir dabartis“. 

Lektorius dr. Regimantas Tamošaitis, literatūrologas, rašytojas, eseistas, kritikas, vadovėlių 

autorius, VU Filologijos fakulteto Lietuvių  literatūros katedros docentas. 

 12.00–12.30 val. – Kavos/arbatos pertrauka. 

 12.30–14.30 val. – Konferencijos dalyvių pranešimai. 

 14.30–15.00 val. – Konferencijos apibendrinimas/refleksija. 
 

Tiksli konferencijos programa bus atsiųsta kartu su prisijungimo nuoroda vasario 15 d. 
 

       KONFERENCIJOS  ORGANIZAVIMO  TVARKA 
 

    Visi dalyviai (klausytojai ir pranešėjai) registruojasi www.semiplius.lt  

Vietų skaičius ribotas. Registruotiems konferencijos dalyviams bus išduodami Švietimo centro 

kvalifikacijos tobulinimo   pažymėjimai.  

 Pranešėjai el. paštu audrone.saldauskiene@gmail.com iki vasario 11 d. atsiunčia Konferencijos 

pranešėjo anketą bei pranešimą (žr. Reikalavimai pranešimams). 

 Konferencijos metu bus fotografuojama ir įrašoma, o surinkta informacija panaudojama renginio 

viešinimo tikslais.    

 Konferencijos dalyvio mokestis – 8,3 Eur. Mokėti galima tik pavedimu į Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo centro sąskaitas: fiziniai asmenys (iš asmeninių lėšų) moka į sąskaitą Nr. 

LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 iki renginio dienos; 

biudžetinės įstaigos  moka į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas „Swedbank“, banko 

kodas 73000 po renginio gavusios sąskaitą-faktūrą.  Mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite dalyvio 

vardą, pavardę, renginio pavadinimą. 

    Telefonas pasiteirauti:  +37060509578.  
 

 KONFERENCIJOS  ORGANIZACINIS  KOMITETAS 
 

Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

konferencijos koordinatorė, 

Jolanta Valančienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė. 

Jolanta Kazanavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė. 
 

      KONFERENCIJOS  PRANEŠĖJO  ANKETA 

 

Pranešėjo vardas, pavardė  

Pranešėjo kvalifikacinė kategorija   

Mokyklos pavadinimas   

Pranešėjo el. paštas   

Pranešėjo telefonas 

Pranešimo tema  
 

 

 

                             Iki malonaus susitikimo konferencijoje! 
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