
 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos    

direktoriaus 2022 m. spalio 21 d.  

įsakymu Nr. V1-147 

 

RESPUBLIKINĖS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ 

KONFERENCIJOS „ŽODŽIO GALIA: GEROSIOS LITUANISTŲ PATIRTIES SKLAIDA“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų konferencijos „Žodžio galia: gerosios 

lituanistų patirties sklaida“ (toliau – konferencija) nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, 

uždavinius, rengėjus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferencija skirta Lietuvos gimnazijų I–IV klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos tikslas – vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, plėtojant mokyklų 

bendradarbiavimą skatinti mokytojus dalintis gerąja pedagogine patirtimi, ugdant mokinių 

dalykines ir bendrąsias kompetencijas.  

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. pasidalinti lietuvių kalbos ir literatūros pamokų organizavimo gerąja patirtimi; 

4.2. aptarti įvairias sėkmingas lituanistų patirtis (projektai, pamokos netradicinėse erdvėse ir kt.);  

4.3. skatinti mokytojų metodinę veiklą; 

4.4. gilinti mokytojų komunikavimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo kompetencijas.  

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

 

5. Konferenciją organizuoja Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų metodinė grupė.  

6. Konferencijos organizavimą koordinuoja Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Danutė Pilypavičiūtė. 

 

IV SKYRIUS 

 KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

 

7. Konferencija vyks 2022 m. lapkričio 22 d. (antradienį) 14.00–17.00 val. ZOOM aplinkoje.   

8. Konferencijos dalyviai – Lietuvos gimnazijų I–IV klasių lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojai. Konferencijoje galima dalyvauti kaip klausytojui ir kaip pranešėjui. 

9. Reikalavimai pranešimui:  

9.1. pranešimo tema turi atitikti konferencijos temą, tikslą bei uždavinius; 

9.2. pranešimo trukmė – iki 15 minučių; 

9.3. pranešimo forma gali būti įvairi (pateiktis, vaizdo įrašas ir kt.).  
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V SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

10. Konferencijos pranešėjus ir dalyvius kviečiame registruotis iki 2022 m. lapkričio 19 d. 

18.00 val. užpildant elektroninę registracijos formą https://forms.gle/iXJvma4VRdUgpBJf6 

11.  Registruodamiesi pranešėjai nurodo pranešimo pavadinimą ir trumpą jo apibūdinimą.  

12. Visi užsiregistravę konferencijos dalyviai gaus patvirtinimą apie sėkmingą registraciją ir 

įsipareigoja konferencijoje dalyvauti. 

13. Registracijos ir kitais klausimais prašome kreiptis į gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros 

metodinės grupės pirmininkę Danutę Pilypavičiūtę (tel. +37061535035 arba el. paštu 

danute.pilypaviciute@gmail.com). 

14. Prisijungimo nuoroda ir konferencijos programa bus išsiųsti konferencijos dalyvių 

registracijos formoje nurodytu el. paštu likus dienai iki renginio.  

15. Konferencijos dalyvius prašome jungtis 10–15 min. iki konferencijos pradžios. 

16. Konferencijos dalyviai sutinka, kad renginys bus įrašomas. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Konferencijos pranešėjams registracijos formoje nurodytu el. paštu bus išsiųstos Vilniaus 

Simono Daukanto gimnazijos pažymos apie dalyvavimą konferencijoje ir gerosios pedagoginės 

patirties sklaidą. 

18. Konferencijos dalyviams registracijos formoje nurodytu el. paštu bus išsiųstos Vilniaus 

Simono Daukanto gimnazijos pažymos apie dalyvavimą konferencijoje. 

_____________________ 
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