
 

              PATVIRTINTA  

                       Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus 

              2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-308 

 

Respublikinės mokinių ir mokytojų patyriminės konferencijos 

„Man įdomu: I. Simonaitytė istorijos, kultūros ir literatūros kontekste“,  

skirtos rašytojos jubiliejiniams metams užbaigti, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių ir mokytojų patyriminė konferencija  „Man įdomu: I. Simonaitytė istorijos, kultūros ir 

literatūros kontekste“, (toliau – Konferencija) yra respublikinis renginys, skirtas Klaipėdos krašto 

rašytojos jubiliejiniams metams užbaigti. 

2. Bendrosios nuostatos reglamentuoja konferencijos tikslus, dalyvius, organizavimo ir pranešimų, 

kūrybinių darbų pristatymo bei vertinimo tvarką. 

3. Ši konferencija – vienas iš gimnazijos organizuojamų renginių, skirtų I. Simonaitytės 120-ųjų 

gimimo metinių minėjimui. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konferencijos tikslas – skatinti mokinių ir mokytojų aktyvias bei efektyvias  rašytojos Ievos 

Simonaitytės gyvenimo ir kūrybos studijas, Mažosios Lietuvos istorinio, kultūrinio, literatūrinio 

paveldo pažinimą. 

5. Konferencijos uždaviniai: 

5.1. Plėtoti mokinių literatūrinę, kultūrinę, istorinę kompetencijas, gebėjimus tyrinėti, ieškoti,  

atrasti, lyginti, apibendrinti, dalintis patirtimi. 

5.2. Mokyti  mokinius raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti savo mintis, naudoti kūrybinės raiškos 

priemones bei informacines, komunikacines technologijas. 

5.3. Tobulinti viešojo kalbėjimo-pranešimo rengimo, pateikimo bei reflektavimo įgūdžius, 

mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą. 

5.4. Skatinti diskusijų kultūrą ir kritinį mąstymą. 

 

III. KONFERENCIJOS DARBŲ POBŪDIS 

 

6. Individualūs ir grupių žodiniai, stendiniai pranešimai, kompiuterinės pateiktys, sceninės 

improvizacijos-kompozicijos, montažai, filmai, parodos ir kt. 

 



IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

7. Visų bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, studijų, būrelių 

5–12 (I–IV gimnazinių) klasių mokiniai ir jų pedagogai. 

 

V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Žodinio, demonstracinio pranešimo trukmė – iki 7 minučių, kūrybinio – iki 12 min. 

9. Konferencija vyks 2018 m. sausio 23 d., 10.30 val., Klaipėdos rajono Priekulės Ievos 

Simonaitytės gimnazijoje (Klaipėdos g. 20, Priekulė). Registracija nuo 9.30 val. 

10. Dalyvių pranešimų registracija iki 2018 m. sausio 12 d. el. paštu aurelija.daugeliene2@gmail.com 

(registracijos forma pridedama). 

11. Registracijos formoje būtina užpildyti trumpą pranešimo aprašą (dėl programos sudarymo). 

12. Konferencijos dieną būtina atsivežti visą pranešimo tekstą (su iliustracine medžiaga ir pan.) 

elektroninėje laikmenoje. 

13. Konferencijos refleksija – 1 val. trukmės ekskursija po Priekulės miestą (registracija dalyvio 

anketos formoje). 

14. Iškilus klausimams, teirautis el.paštu: aurelija.daugeliene2@gmail.com arba tel. nr.:  868543883 

15. Konferenciją organizuoja Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija. 

16. Konferencijos organizavimo grupė: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė, 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aurelija Daugėlienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

Rugilė Jančauskienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Rima Petraitienė, lietuvių kalbos 

vyresnioji mokytoja Donata Jocytė. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Konferencijos lektoriams ir dalyviams išduodami Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo centro 

kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. 

18. Konferencijos dalyviai bus apdovanoti Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos Padėkos raštais. 

19. Pateikti darbai bus grąžinti dalyviams. 

20. Numatoma konferencijos informacijos sklaida – Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos tinklapis 

https://priekule.klaipeda.lm.lt , Klaipėdos rajono švietimo centro tinklapis www.krsc.lt, Klaipėdos 

rajono laikraštis „Banga“, Naujienų portalas www.mano-gargzdai.lt 

 

_______________________________________ 
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Priedas  

Konferencijos „Man įdomu: I. Simonaitytė istorijos, kultūros ir literatūros kontekste“  

DALYVIO ANKETA 

1. Įstaigos/organizacijos pavadinimas (adresas, telefonas, elektroninis paštas) 

 

 

2. Pranešimo pavadinimas 

 

 

*Darbo pateikimo forma 

 

 

*Reikalingos/pageidautinos pranešimui priemonės 

 

 

 

3. Komandos vadovas (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas) 

 

 

4. Dalyviai (mokinio vardas, pavardė) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. Trumpa pranešimo santrauka (ne daugiau kaip 10 sakinių, pristatant pranešimo esmę) 

 

 

6. Ar pageidaujate dalyvauti ekskursijoje po Priekulės miestą (TAIP / NE)? 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

*Jei iš tos pačios mokyklos yra keletas darbo pateikimo formų, pildyti atskiras paraiškas. 


