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KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ PRAKTINĖS KONFERENCIJOS

„MENŲ MALŪNAS”
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Šie nuostatai reglamentuoja Kauno miesto pradinio ugdymo mokinių ir mokytojų

praktinės konferencijos „Menų malūnas” (toliau - konferencija) organizavimo ir vykdymo tvarką.
2.

Konferenciją organizuoja Kauno miesto Švietimo skyrius, Kauno švietimo inovacijos

centras, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija.

II. AKTUALUMAS

3.

Visi žmonės turi kūrybinių gebėjimų. Įsitraukimas į kūrybinius procesus ugdo

kiekvieno žmogaus kūrybiškumą ir iniciatyvumą, lakią vaizduotę, emocinę inteligenciją ir asmenines
vertybes, minties ir veiksmų laisvę, gebėjimą kritiškai mąstyti, bendrauti ir būti savarankišku.
4.

Šiuolaikinės mokyklos tikslas – tai atviros, kūrybingos ir atsakingos asmenybės

ugdymas. Kaip organizuoti ugdymą mokykloje, kad galėtume įgyvendinti valstybės mums iškeltus
tikslus? Menai kuria išskirtinę aplinką ir sąlygas praktikai, skatina intelektualinį, dvasinį, dorovinį,
kūrybinį vystymąsi. Meninis ugdymas taip pat padeda lavinti daugelį bendravimo įgūdžių, bendrųjų
kompetencijų, leidžiančių save išreikšti, pažinti ir vertinti supantį pasaulį.
III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5.

Konferencijos organizavimo tikslas –aktualizuoti kūrybiškumo ugdymą ir jo įtaką

vaiko raidai, sudaryti sąlygas kūrybinėms galioms plėtoti.
6.

Konferencijos uždaviniai:

6.1. Pristatyti gimnazijos pradinių klasių mokinių ir mokytojų meninio ugdymo patirtį.
6.2. Organizuoti meninės raiškos veiklas, kurių metu mokiniai ugdysis pažinimo, kultūrinę,
iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.
6.3. Skatinti mokinius laisvai kurti pagal savo galimybes, naudojant koliažo techniką.

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS

7.

Konferencija vykdoma 2021 m. lapkričio mėn. 17 d. Kauno Juozo Grušo meno

gimnazijoje (Šarkuvos g. 30, Kaunas), nuotoliniu būdu Microsoft Office 365 Teams platformoje.
8.

Dalyviai – Kauno miesto ugdymo įstaigų pradinio ugdymo 3–4 klasių mokiniai ir jų

mokytojai.
9.

Dalyviai registruojami Kauno švietimo inovacijų centre siunčiant paraiškos formą

(priedas Nr. 1) iki 2021 m. lapkričio mėn.15 d.
10. Mokytojai, dalyvaujantys konferencijoje gauna pažymėjimą.
11. Mokiniai po virtualių mokymų Teams platformoje, savo sukurtų darbų nuotraukas jpg
formatu atsiunčia iki gruodžio 1 d. ritasubatkeviciene@gmail.com

V. KONFERENCIJOS VYKDYMAS
12. Pranešimai ir kūrybinė veikla virtualioje erdvėje Microsoft Office 365 Teams
platformoje lapkričio 17 d. 14 val.
13. Praktinė kūrybinė veikla savoje mokykloje:
13.1. Mokiniai kuria skulptūrą tema „Susitikime...“.
13.2. Kūrybinis darbas atliekamas pasirinkta technika, remiantis teorine konferencijos
medžiaga.
13.3. Kūrybinis darbas nufotografuojamas ir atsiunčiamas jpg formatu iki gruodžio mėn.
01 d. ritasubatkeviciene@gmail.com
14. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje vyks virtuali skulptūros darbų paroda nuo
gruodžio 6 d. iki gruodžio 10 d.
15. „Menų malūno“ praktinės - kūrybinės veiklos konferencijos dalyvių apdovanojimai už
atsiųstus kūrybinius darbus.
VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ
Vilija Demjanova, konferencijos koordinatorė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui;
Gitana Kairienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Kauno miesto Gabių mokinių iniciatyvinės
grupės narė, gitanakairiene@gmail.com te.l nr. 867880592;
Erika Gylienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Rita Subatkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Kauno miesto Gabių mokinių
iniciatyvinės grupės narė;

Vaida Gailiuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Kauno miesto Gabių mokinių
iniciatyvinės grupės narė.
VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Konferencijos medžiaga bus apibendrinta ir paskelbta Kauno švietimo inovacijų centro
interneto svetainėje, adresu http://kpkc.ltlindex.phpledukacines-patirties-bankas.
17. Konferencijos dalyviai (mokytojai) gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.
18. Pranešėjams bus parengta Kauno švietimo inovacijų centro pažyma.
19. Padėkos už kūrybinius darbus bus išsiųstos dalyviams registracijos metu nurodytais
elektroniniais paštais.

Priedas Nr.1

PARAIŠK A
KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ PRAKTINĖS KONFERENCIJOS

„MENŲ MALŪNAS”
2021m. lapkričio d.

Mokykla_______________________________________________________________

Mokytojo vardas,
pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Klasė (dalyvauja
mokiniai)

Dalyvaus be
mokinių (taip/ne)

*Į virtualius mokymus mokiniams gali jungtis ir stebėti užsiregistravę mokytojai su savo klase ar
pasirinktu mokinių skaičiumi.

