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TARPTAVTINES MOKINIV IR MOKYTOJl) KONFERENCIJOS

"MOKYKLOS PERIODIKA - ISSUKIS INFORMACINIAM PASAVLIVI"

NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR VZDA VINIAI

1. Konferencijos tikslas - pletoti tarpmokykline svietimo istaigu laikrasciu, metrasciu, stendu ir kt.

- toliau periodika) leidybos bei kiirybos gerosios patirties sklaida, dalintis sukaupta patirtimi,

leidziant mokyklu periodika.

2. Konferencijos uzdaviniai:

2.1. kelti svietirno [staigos periodikos svarba bei iskilusius issokius siuolaikineje mokykloje;

2.2. skat inti dalintis geraja dalykine ir kurybine patirtimi;

2.3. [vertinti mokyklos periodikos reikalinguma bei patraukluma istaigos gyvenime;

2.4. formuoti praktinius mokyklos kokybiskos periodikos igudzius bei tobulintinus aspektus.

3. Konferencija rengiama Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Kauno "Saules"

gimnazijos laikrascio .Vivat Sol" leidybos dvidesirnties metu sukakciai pamineti.

II. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

4.1.Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietirno, kultiiros ir turizmo pletros reikalu

valdybos Svietimo ir ugdymo skyrius;

4.2.Kauno pedagogu kvalifikacijos centras;

4.3.Sonata Drazdaviciene, Kauno "Saules" gimnazijos direktore;

4.4.Lijana Ciariene, Kauno "Sautes" gimnazijos direktores pavaduotoja ugdymui;

4.5.Dalia Juodeniene, Kauno "Saules" gimnazijos lietuviu kalbos mokytoja metodininke;

4.6.Jovita Kulakauskiene, Kauno "Saules" meno vadove;

4.7.Solveiga Lauciene, Kauno "Saules" lietuviu kalbos mokytoja metodininke;

4.8.Aldona Selliene, Kauno "Saules" lietuviu kalbos mokytoja rnetodininke.

III. KONFERENCIJOS DAL YVIAI

5. Pradiniu, viduriniu, progirnnaziju, gimnaziju mokiniai, mokytojai, vadovai, rnokyklu komandos.

IV. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA

6. Konferencija vyks 2015 m. geguzes 21 d. 13.00 val._ Kauno "Saules" gimnazijos aktu saleje

(Savanoriu pr. 46, Kaunas).



V. KONFERENCIJOS DALYVIV REGISTRACIJA IR ORGANIZA VIMO TVARKA

7. Konferencijos dalyvius uzregistruoti (Dalyvio paraiska p rid e dam a) iki 2015 m. geguzes 8

d. el. pastu vivatsol.konferencija@gmail.com .

8. Konferencijos pradzia - 2015 m. geguzes 21 d. 13.00 val. Dalyviu registracija - nuo 12.00 val.

9. Konferencijoje galima pristatyti:

9.l.Zodinius pranesimus. Pranesimo trukrne - iki 10 min.

9.2.Stendinius pranesimus, Apimtis - Al arba A2 formatas.

9.3.KOrybinius, tiriamuosius, projektinius darbus. Butina nurodyti mokyklos pavadinima, autoriu

vardus, pavardes.

9.4.SiOlytume konferencijoje eksponuoti savo mokyklos periodikos numerio/-iu) originala (-us) -

konferencijos metu projektuojama svietimo [staigu periodikos paroda.

9.5.Pastaba: Konferencijos darbus, isvardintus 9.2., 9.3., 9.4. punktuose, pristatyti likus ne maziau

kaip 1 valandai iki konferencijos pradzios.

V. KONFERENCIJOS DALYVIV APDOV ANOJIMAS

10. Konferencijos dalyviams isduodarnos Kauno pedagogu kvalifikacijos centro pazymos (intemeto

nuoroda: http://kpkc.lt/index.php/veiklalpazymos).

11. Uzsiregistravusiems konferencijos klausytojams bus isduodarni Kauno pedagogu kvalifikacijos

centro kvaliftkacijos kelimo pazyrnejimai.

VI. KONTAKTAI PASITEIRAUTI

• Lijana Ciariene, Kauno "Saules" gimnazijos direktores pavaduotoja ugdymui, tel.

+37068308179;

• Dalia Juodeniene, Kauno "Saules" gimnazijos lietuviu kalbos mokytoja metodininke, tel.

+37060875456;

• E. p. vivatsol.konferencija@gmail.com


