
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus  

2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-3 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 9–12 (GIMNAZIJŲ I–IV) 

KLASIŲ MOKINIŲ TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS – EDUKACINĖS PAMOKOS – 

„GLOBALIAME PASAULYJE KALBĖTI SAVO BALSU“ 

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (gimnazijų I–IV) klasių 

mokinių tarptautinės konferencijos – edukacinės pamokos – „Globaliame pasaulyje kalbėti savo 

balsu“ (toliau – Konferencijos) nuostatai reglamentuoja konferencijos organizavimo ir vykdymo 

tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyrius, Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno Jono Jablonskio gimnazija. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – sudaryti mokiniams galimybę analizuoti, aktualizuoti, aptarti įvairių 

laikotarpių literatūrą, inovatyviai pažvelgti į lietuvio tautinio identiteto virsmą globaliame 

pasaulyje, ugdyti viešojo kalbėjimo gebėjimus. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Ugdyti mokinių analitinį ir kritinį mąstymą, analizuojant grožinės literatūros 

tekstus, skatinti atskleisti kūrinių interpretavimo galimybes.  

4.2. Analizuoti literatūrą, gilinantis į sudėtingą žmogaus išlikimo situaciją pasaulyje, 

neprarandant savo tautinės tapatybės, kultūrinės savasties. 

4.3. Įvertinti mokinių komunikacines ir kultūrines kompetencijas, reiškiant savo 

nuomonę taisyklinga ir stilinga kalba, paisant kalbos gramatikos ir leksikos normų.  

4.4. Laikytis viešojo bendravimo etikos, problemų kėlimo, svarstymo, pritarimo ir 

prieštaravimo kultūros. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Konferencijoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bendrojo 

ugdymo mokyklų 9–12 (gimnazijų I–IV) klasių mokiniai ir kalbų mokytojai, pranešėjai, kviesti 

svečiai. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konferencija vyks 2023 m. vasario 7‒8 d. 12.00 val. Kauno Jono Jablonskio 

gimnazijoje (Aušros g. 3, Kaunas) pagal dalyvių galimybes – kontaktu arba nuotoliu virtualioje 

Zoom platformoje. Registracijos Pradžia dalyvaujantiems kontaktu – 11.00 val. 
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7. Programa: Pirmos dienos programa (vasario 7 d.). Pranešimai lietuvių kalba. 

 Konferencijos atidarymas 12.00‒12.20 val. 

 Plenariniai pranešimai 12.20‒14.00 val. 

 Pietų pertrauka 14.00–14.45 val. (virtualus/realus pasivaikščiojimas po 

gimnaziją). 

 Darbas grupėse 14.45–16.45 val. 

 Pertrauka 16.45–17.00 val. 

 Diskusija/refleksija 17.00–17.15 val. 

 Konferencijos apibendrinimas 17.15–18.00 val. 

8. Programa: Antros dienos programa (vasario 8 d.). Pranešimai anglų kalba. 

 Konferencijos atidarymas 12.00‒12.20 val. 

 Plenariniai pranešimai 12.20‒14.00 val.  

 Pietų pertrauka 14.00–14.45 val. (virtualus/realus pasivaikščiojimas po 

gimnaziją).  

 Darbas grupėse 14.45–16.45 val. 

 Pertrauka 16.45–17.00 val. 

 Diskusija/refleksija 17.00–17.15 val. 

 Konferencijos apibendrinimas 17.15–18.00 val. 

9. Konferencijos darbo formos: 

 susitikimai, 

 žodiniai pranešimai,  

 pokalbiai, 

 vaizdo pranešimai, 

 diskusijos. 

10. Papildoma informacija telefonais: dėl dalyvavimo vasario 7 d. +370 68239018, 

ingrida.rinkeviciene@kjjg.lt, ir dėl dalyvavimo vasario 8 d.  +370 68310328, 

jurate.zybartiene@kjjg.lt.  

11. Pažymėjimo mokytojams kaina – 3,00 Eur. 

12. Siūlomos pirmos dienos (pranešimai lietuvių kalba) konferencijos pranešimų 

temos: 

 Kritiškai mąstantis individas kaip darnios visuomenės dalis; 

 Tradicijos ir netradiciškumas literatūroje; 

 Realybės ir poetinio pasaulio sintezė literatūroje; 

 Tautinio identiteto paieškos literatūroje; 

 Gyvenimo prasmės samprata literatūroje; 

 Vienišo žmogaus paveikslas literatūroje; 

 Nepritampančio individo būtis; 

 Žmogaus išlikimo griūvančiame pasaulyje vaizdavimas; 

 Istorinės asmenybės literatūroje; 

 Emigracijos tema literatūroje; 

 Patriotiškumo tema literatūroje; 

 Tėvynės paveikslas rašytojų emigrantų kūryboje; 

 Kalbos vaidmuo tapatybės formavimui; 

 Savasties išsaugojimas globaliame pasaulyje; 

 Prigimtinės, savos kultūros puoselėjimas emigracijoje; 

 Lietuvos vardo garsinimas pasaulyje; 

 Ir kitos. 

 

 

mailto:ingrida.rinkeviciene@kjjg.lt
mailto:jurate.zybartiene@kjjg.lt
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13. Siūlomos antros dienos (pranešimai anglų kalba) konferencijos pranešimų 

temos: 

 One small change, one big impact (social, cultural, economical, political, environmental); 

 A giant leap for mankind – technology in the modern world (scientific and technological 

innovations); 

 Lessons learned from a global pandemic (COVID 19, HIV-AIDS, the Black Death, the White 

Death, Flu, Cholera, etc.); 

 Solutions to the climate crisis: investments that could lead us to a greener future (renewable 

energy, nuclear power, etc.); 

 Moving towards the sustainable future: global issues and a young person’s role in bettering 

modern society (democracy, human rights, education inequality, terrorism, etc.); 

 Social media platforms in modern society (examining their impact on relationships, values, 

culture, politics, etc.); 

 Diversity and stereotypes in modern society (cultural movements, social norms, sexism, 

religion, ethnicity, etc.); 

 Dystopian and utopian literature: lessons that inspire and/or warn us; 

 Culture and Nature in text(s): prose, poetry and films; 

 Constructing meaning: problems in translating English - Lithuanian texts. 

 

14. Reikalavimai pranešimams:  

14.1. Mokinys, mokytojui padedant, renkasi temą, kaupia reikalingą medžiagą iš 

įvairių šaltinių (grožinės ir mokslinės literatūros, žiniasklaidos, statistikos ir pan.) ir rengiasi 

viešajam kalbėjimui konferencijoje. 

14.2. Mokytojas taip pat gali pasirinkti ir pristatyti norimą temą. 

14.3. Kalbėjimo trukmė 7–10 min. 

14.4. Reikalavimai pranešimų santraukoms (pateikti registruojantis): 

 Pranešimo pavadinimas; 

 Mokiniui: pranešimo autorius, mokykla, mokytojo pareigos, kvalifikacinė 

kategorija; 

 Mokytojui: pranešimo autorius, mokykla, pareigos, kvalifikacinė kategorija; 

 Trumpa pranešimo santrauka ir numatoma pranešimo trukmė. 

 

V SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 

15. Konferencijos dalyvių registracija iki 2023 m. sausio 27 d.  

16. Registracijų nuorodos: 

 Pirmos dienos (vasario 7 d.) registracija. Pranešimai lietuvių kalba: 

https://forms.gle/uss3BkNbW3CeNvh6A 

 Antros dienos (vasario 8 d.) registracija. Pranešimai anglų kalba: 

https://forms.gle/iQEYj65t9AhtCzzV8 

 

 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

 

17. Konferencijos dalyviams bus įteikti padėkos raštai. Mokytojams – Kauno švietimo 

inovacijų centro pažymos ar pažymėjimai. 

 

 

 

https://forms.gle/uss3BkNbW3CeNvh6A
https://forms.gle/iQEYj65t9AhtCzzV8
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VII SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

 

Danguolė Miškinienė – Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė; 

Jūratė Zybartienė – Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 

Rita Norkutė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė; 

Ingrida Rinkevičienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė; 

Vilda Kiaunytė – anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

Jolita Vitauskienė – Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė; 

Asta Mažeikaitė – Kauno švietimo inovacijų centro IT sistemų administratorė. 

 

    


