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RESPUBLIKINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR
BIBLIOTEKININKŲ SKAITYMO SKATINIMO KONFERENCIJOS
,,KNYGA MŪSŲ PASAULYJE“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės metodinės-praktinės mokinių, mokytojų ir
bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijos ,,Knyga mūsų pasaulyje“ organizavimo ir
vykdymo tvarką.
2. Konferencija skirta rašytojų Bernardo Brazdžionio 115-ųjų, Ievos Simonaitytės 125ųjų ir Šatrijos Raganos 145-ųjų gimimo metinių jubiliejams.
3. Konferenciją organizuoja Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno švietimo
inovacijų centras, MLLM padalinys Vaikų literatūros muziejus, Palaimintojo J. Matulaičio vaikų
gerovės klubas „Centriukas“.
II SKYRIUS
TIKSLAS
3. Populiarinti knygų skaitymą, aktyviai ir kūrybiškai visuomenei būtiną bruožą.
III SKYRIUS
UŽDAVINIAI
4. Skatinti mokinius plačiau domėtis literatūra.
5. Ugdyti kūrybišką kultūros vertybių supratimą.
6. Skatinti ir ugdyti mokinių emocinį intelektą.
7. Ugdyti gebėjimą kurti, atradimų ir interpretacijos džiaugsmą.
IV SKYRIUS
DALYVIAI
8. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių
mokiniai, lietuvių kalbos, dailės, technologijų mokytojai ir bibliotekininkai.

V SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
9. Registruotis el. paštu auksas2@gmail.com iki 2022 m. vasario 14 d. Registruojantis
nurodyti:
- mokyklos pavadinimą;
- konkrečią sekciją pasirinkusių mokinių vardus ir pavardes, el. pašto adresus (jais bus
siunčiamas prisijungimo kodas);
- moksleivius ruošusio mokytojo vardą, pavardę, dėstomo dalyko kvalifikacinę
kategoriją, kontaktinį telefoną, el. paštą;
-

mokytojai

ir

bibliotekininkai,

pageidaujantys

dalyvauti

kaip

klausytojai,

registruodamiesi nurodo vardą, pavardę, pareigas, mokyklos pavadinimą, kontaktinį telefoną, el.
paštą.
10. Konferencija vyks 2022 m. vasario 22 d. nuotoliniu būdu (ZOOM platformoje).
Numatomas konferencijos pradžios laikas 12 val. (gali keistis – dalyviai bus informuojami).
Prisijungimo nuorodos bus atsiųstos konferencijos dieną nurodytais el. pašto adresais.
11. PROGRAMA:
12.00–12.10 – Konferencijos atidarymas: Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos
direktorės Jūratės Pauliukienės sveikinimas; Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkės
Irenos Valentukonienės sveikinimas.
12.10–12.40 – Vaikų literatūros muziejaus edukacinė programa/virtuali ekskursija
„Muziejus – skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo erdvė“ (muziejaus edukatorė Daiva
Šarkanauskaitė).
12.40–13.00 – Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos projektinių darbų, skirtų rašytojų
jubiliejams, pristatymas (Auksė Pukinskienė, Vitalija Savickienė).
13.00–13.45 – Užsiėmimai kūrybinėse grupėse.
13.45–14.00 – Geriausių darbų pristatymai ir konferencijos apibendrinimas.
12. Mokiniai, pasirinkę grupes, turi iš anksto parengti darbus ir jų nuotraukas ar įrašus
atsiųsti grupių vadovams iki vasario 14 d. Reikalavimai:
1. „Kaip žodis virsta vaizdu“. Iliustruoti pasirinktas Bernardo Brazdžionio, Ievos
Simonaitytės, Šatrijos Raganos ar kito lietuvių rašytojo tekstų ištraukas. Dailės darbus siūloma
atlikti kuo įvairesne technika (guašas, akvarelė, pieštukai, koliažas, raižiniai, tušas ir kt.). Piešinio
formatas A3. Konferencijos metu geriausių darbų autorių bus prašoma pristatyti savo piešinius ir
perskaityti iliustruotą tekstą (informuosime iš anksto). Grupės vadovė – Jūratė Januškevičiūtė
Varnagirė. Kokybiškas darbų nuotraukas siųsti el. p. jurajanus727@gmail.com .

2.

„Kaip gimsta eilėraštis“. Sukurti eilėraštį, įkvėptą šių B. Brazdžionio žodžių: „...man

Lietuva – žemės žodis švenčiausias“. Jame turi būti šio poeto patriotinei poezijai būdingi motyvai:
tauta, gimtoji žemė, laisvė, protėviai, vienybė, santarvė ir kiti. Eilėraštis gali būti šiuolaikiškas,
atliepiantis dabarties dvasią. Konferencijos metu bus prašoma eilėraštį išraiškingai perskaityti, taip
pat pasidalinti mintimis, kas mokiniams yra kūryba. Tekstas privalo atitikti žanro reikalavimus, turi
būti

spausdintas.

Grupės

vadovė

–

Aldona

Adomaitytė.

Darbus

siųsti

el.

p.

aldonaadom@gmail.com.
3.

„Kaip gimsta knyga“. Pagaminti knygos viršelį (galima rinktis bet kurį B.

Brazdžionio, I. Simonaitytės, Šatrijos Raganos ar kito lietuvių rašytojo kūrinį). Gamybai siūloma
rinktis kuo įvairesnes medžiagas: neaustines medžiagas (filcas, celofanas), antrines žaliavas,
audinių atraižas, siūlus, karoliukus, medienos gabalėlius ir t.t. Taikyti įvairias rankdarbių atlikimo
technikas: siuvinėjimą, aplikaciją, nėrimą ir t.t. Grupės vadovė – Dalia Česnavičienė. Kokybiškas
darbų nuotraukas siųsti el. p. dcesnaviciene@gmail.com.
4.

„Kuriu knygos reklamą vaizdu“. Sukurti ne ilgesnį kaip 5–7 min. pasirinktos

knygos arba autoriaus kūrybos (pageidautina B. Brazdžionis, I. Simonaitytė, Šatrijos Ragana, bet
gali būti ir kiti lietuvių autoriai) vaizdo pristatymą (ne skaidres). Filmą įkelti į Youtube ir atsiųsti
prisijungimo nuorodą. Filmo autorius gali būti vienas žmogus arba grupė. Vertinimo kriterijai:
kritinis mąstymas, kūrybiškumas, originalumas, techninė filmo kokybė. Grupės vadovė – Vitalija
Savickienė. Filmus arba nuorodas siųsti el. p. vita.sav@gmail.com.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Visi konferencijos dalyviai mokiniai gaus padėkas, geriausių darbų autoriai bus
apdovanoti diplomais ir suvenyrais. Atsiėmimo galimybes aptarsime individualiai.
Visi dalyviai mokytojai ir bibliotekininkai gaus Kauno švietimo inovacijų centro
elektronines pažymas. Interneto prieiga: https://www.kpkc.lt/renginiu-pazymos/
13. Papildoma informacija teikiama: tel. 8 689 33939 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Auksė Pukinskienė).

