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PATVIRTINTA 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 

direktoriaus 2020 m. sausio 28 d.  

įsakymu Nr. V-15 

 

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA 

 

RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINĖ KONFERENCIJA 

„ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Karalaitis šv. Kazimieras buvo išsilavinęs, išmintingas jaunuolis, prabangos ir malonumų 

aplinkoje išdrįsęs drąsiai, atvirai irtis prieš visuotinę nuomonę bei pasirinkti krikščioniškas 

vertybes: tikėjimą, maldą, rūpestį vargšais, ištikimybę, skaistumą, saiką, gailestingumą. 

Dar prieš penkis šimtus metų karalaičiui tekę iššūkiai stebinančiai šiuolaikiški: ar daryti tai, 

ko iš tavęs tikisi ir reikalauja aplinka, ar būti pačiu savimi?!  

 Konferencija skiriama visų dalykų mokytojams bei mokiniams, kuriems aktualios tikrosios 

vertybės, pilietinė ir morali asmenybės pozicija, intelekto ir dvasios darna.  

Šalies bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų ir mokinių konferencijos „Šv. Kazimiero 

asmenybės vertybių raiška“ (toliau – Konferencijos) nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslus, 

dalyvius, organizavimo tvarką. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas: 

  Atskleisti bei įprasminti šiandieninio jauno žmogaus moralinio pasirinkimo dilemas 

kasdieniniame gyvenime, remiantis karalaičio Kazimiero asmenybės drąsa, dvasinių vertybių 

stiprumu. 

Uždaviniai:  

1. Kūrybiškai gilinti žinias apie Šv. Kazimiero asmenybę ir dvasines vertybes. 

2. Ugdyti laisvai, kritiškai ir kūrybingai mąstančias asmenybes. 

3. Skatinti informacinių komunikacinių technologijų bei socialinių medijų taikymą ugdant 

mokinių kūrybiškumą. 

4. Lavinti mokinių tiriamuosius, analitinius bei viešojo kalbėjimo įgūdžius.   

5. Skatinti mokyklų bendruomenių, keičiantis gerąja patirtimi, bendradarbiavimą. 

 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

1. Konferencija vyks 2020 m. kovo 4 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje (Vandžiogalos 

pl. 51, Kaunas). Pradžia – 13.00 val. Registracijos pradžia – 12.30 val. 

2. Konferencijos darbas vyks sekcijose: 

2.1. šalies mokytojų kūrybiniai-tiriamieji pranešimai „Šiuolaikinio žmogaus dvasinių ir 

moralinių pasirinkimų ugdymas formaliajame ir neformaliajame švietime“; 

2.2. 5-10 klasių mokinių kūrybiniai-tiriamieji pranešimai „Asmenybių įtaka šiuolaikinio 

žmogaus dvasiniam ir moraliniam pasirinkimui ir tobulėjimui“; 

2.3. šalies 5-8 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės: 

2.3.1. dvasinių vertybių raiška teatro mene;  

2.3.2. dvasinių vertybių raiška muzikoje; 

2.3.3. dailės kūrybinės dirbtuvės; 

2.3.4. technologijų kūrybinės dirbtuvės; 
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2.3.5. interaktyvi viktorina „Šv. Kazimiero asmenybės ir dvasinių vertybių raiška“. 

3. Kūrybinių-tiriamųjų pranešimų sekcijų (mokytojų ir mokinių) dalyvių skaičius iš 

kiekvienos ugdymo įstaigos nereglamentuojamas. Konferencijos dalyvis laisvai pasirenka 

pristatymo formą (žodinis pranešimas, žodinis pranešimas su  pateikčių programa, trumpas vaizdo 

filmas).  Pranešimo trukmė – 5-7 minutės.  

4. Konferencijos kūrybinėse dirbtuvėse kviečiame dalyvauti šalies bendrojo ugdymo įstaigų 

5-8 klasių mokinius (ne daugiau kaip po 2 mokinius iš kiekvienos įstaigos kiekvienoje kūrybinėje 

grupėje): 

4.1. kiekvienos kūrybinės grupės nariai (kiekvienoje grupėje – ne daugiau kaip 16 mokinių), 

dirbdami su profesionaliais menininkais, sukurs ir pristatys kūrinį Šv. Kazimiero asmenybės 

vertybių tema. 

5. Mokytojai ir mokiniai Konferencijos dalyviais tampa užpildę dalyvio registracijos anketą: 

https://forms.gle/PJRw6PNP9CWBHTDQ8 iki 2020 m. vasario 28 d.  

6. Mokytojų konferencijos dalyviams bus išduodamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

pažymos apie skaitytą pranešimą (atsispausdinti iš http://www.kpkc.lt/veikla/pazymos.html). 

7. Mokinių konferencijos bei kūrybinių dirbtuvių dalyviai bus apdovanoti padėkomis.  

8. Konferencijos koordinatorė – Dangira Mikalauskienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 

rusų kalbos mokytoja metodininkė, tel.: 8 620 93056, elektroninis adresas: mdangira@gmail.com. 

9. Preliminari konferencijos programa: 

         9.1. konferencijos atidarymas – 13.00 val.; 

9.2. darbas sekcijose – 13.30 val., 

9.3. kūrybinių sekcijų refleksija ir konferencijos apibendrinimas – 14.30 val. 

10. Konferencijos organizavimo grupė: 

Dangira Mikalauskienė – rusų kalbos mokytoja; 

Kristina Ališauskienė – dorinio ugdymo mokytoja; 

Audronė Bartninkienė – lietuvių kalbos mokytoja; 

Vilma Šivickienė – pradinių klasių, neformaliojo švietimo mokytoja; 

Drąsutė Zaukienė – technologijų, geografijos mokytoja; 

Ina Andrulienė – technologijų, dailės mokytoja; 

Daiva Jakučionienė – istorijos mokytoja; 

Vilma Plutienė – informacinių technologijų, matematikos mokytoja; 

Nijolė Sucharukovienė – anglų kalbos mokytoja; 

Violeta Visockienė – lietuvių kalbos mokytoja; 

Tomas Asakavičius – muzikos mokytojas; 

Olivijus Spitrys – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, informacinių technologijų sistemų 

administratorius; 

Asta Macežinskienė – anglų kalbos mokytoja. 

 

 

_________________________ 
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