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KVIETIMAS 

 

Kviečiame progimnazijų, gimnazijų, pagrindinių, vidurinių ir profesinių mokyklų 

lietuvių kalbos mokytojus dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Šiuolaikinio 

lituanistinio ugdymo aktualumas, efektyvumas ir problemos“, kuri vyks 2017 m. balandžio 12 

d. 13.00 val. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje (S. Daukanto g. 71, Šiauliai). 

Konferenciją organizuoja Šiaulių Simono Daukanto gimnazija ir Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo centras. Konferencijos dalyviams bus išduoti Šiaulių miesto savivaldybės 

Švietimo centro pažymėjimai. 

KONFERENCIJOS TIKSLAS  

Skatinti išsakyti problemas, susijusias su lituanistiniu ugdymu, ieškoti šių problemų 

sprendimo būdų. 

GALIMOS PRANEŠIMŲ TEMOS 

 Globalizacijos įtaka šiuolaikiniam lituanistiniam ugdymui. 

 Lituanistinis ugdymas – galimybė ugdyti asmenybės dorybes. 



 Šiuolaikinių mokymo (-si) metodų pritaikymo galimybės ir problemos. 

 Mokymo (-si) priemonių (vadovėlių, pratybų) aktualumas. 

 Mokymo (-si) programų efektyvumas. 

 Lituanistinio ugdymo ir asmenybės saviugdos integravimo galimybės. 

GALIMOS PRANEŠIMŲ PRISTATYMO FORMOS 

 Žodinis pranešimas 

 Stendinis pranešimas 

 Filmuota medžiaga 

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 13.00–13.15 val.  –  Dalyvių registracija. 

 13.15–14.00 val.  –  Plenarinis posėdis. 

 14.00–14.15 val. –  Kavos pertrauka. 

 14.15–16.30 val. –  Darbas grupėse. 

 16.30–17.00 val. –  Konferencijos apibendrinimas. 

                        KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 Pranešėjams, neturintiems galimybės atvykti į Šiaulius, bus suteikta galimybė 

skaityti pranešimą nuotoliniu būdu (informuoti iki balandžio 3 d.). 

      Pranešėjai registruojasi iki 2017 m. balandžio 6 d. el. paštu 

lolitanarbutien@gmail.com, g. spukiene@gmail.com ir atsiunčia užpildytą dalyvio anketą (priedas 

Nr.1).  

 Klausytojai registruojasi iki 2017 m. balandžio 3 d. el. paštu 

lolitanarbutien@gmail.com, g. spukiene@gmail.com ir atsiunčia užpildytą dalyvio anketą. 

Konferencijos dalyvio mokestis – 5 Eur. 

Registracija Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje 

registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje 

www.svcentras.lt  skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/. 

 Konferencijos dieną galima mokėti grynaisiais į kasą. Biudžetinėms įstaigoms 

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

7300. Pavedimu iš asmeninių lėšų prašome mokėti į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB 

bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.   
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KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Konferencijos koordinatorės – Lolita Narbutienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė (tel. 8 675 09 886) ir Gerda Špukienė, Šiaulių Simono 

Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja (tel. 8 672 25 402). 

Konferencijos darbo grupės nariai: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Angelė 

Bražaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Vaizgirdienė, informacinių technologijų 

mokytojas metodininkas  Andrius  Bukis. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIEDAS Nr. 1 

 

 KONFERENCIJOS DALYVIO ANKETA 

Dalyvio vardas 

........................................................................................................................................... 

Dalyvio pavardė 

........................................................................................................................................... 

Dalyvio kvalifikacinė kategorija 

.......................................................................................................................................... 

Mokyklos pavadinimas 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Dalyvio el. paštas 

.......................................................................................................................................... 

Dalyvio telefono nr. 

.......................................................................................................................................... 

 

 DALYVAVIMO DUOMENYS 

Savo dalyvavimą konferencijoje pažymėkite pabraukdami: 

 skaitysiu pranešimą, 

 pateiksiu stendinį pranešimą, 

 pateiksiu filmuotą medžiagą, 

 būsiu klausytojas. 

Pranešimo tema 

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

Įranga, reikalinga pranešimui pristatyti 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

 


