PATVIRTINTA
Šiaulių Gegužių progimnazijos
direktoriaus 2017 m. vasario 26 d.
įsakymu Nr. M-85
ŠIAULIŲ MIESTO
5-8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ IR UŽSIENIO KALBŲ KONFERENCIJOS
„MOKAUSI IR AUGU“
NUOSTATAI
I
SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Šie nuostatai reglamentuoja mokinių konferencijos tikslus, organizavimo tvarką ir eigą.
2.
Konferencija skirta Šiaulių miesto 5-8 klasių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, jų
gerosios darbo patirties sklaidai, pasidalijimui sėkmingais mokymosi „receptais“, paremtais asmenine
patirtimi, aktyvaus mokymo(-si) metodais, kurie skatina mokinius „augti“ ugdant mokinių
kūrybiškumą žaidybinių elementų pagalba. Taip pat siūlome pasidalinti patirtimi apie perskaitytas
įdomiausias knygas, kuriose pagrindiniai veikėjai yra vaikai.
II
SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3.
Mokinių konferencijos tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi ir bendravimą, siekiant
atskleisti, kokie būdai, metodai padeda mokiniams mokytis, skatina jų vidinę motyvaciją.
4.
Ugdyti poreikį ir gebėjimus tyrinėti, ieškoti įdomių, svarbių sau ir bendraamžiams
dalykų apie vaikystę, vaikus knygose, dalintis patirtimi, atradimais.
5.
Mokyti (-s) pasirinkti aktualią temą, rinkti informaciją ir ją apibendrinti.
6.
Plėtoti socialinę kompetenciją, lavinant viešo kalbėjimo gebėjimus, sudarant galimybę
mokiniams bendrauti ir bendradarbiauti netradicinėje aplinkoje.
7.
Skatinti mokytojo ir mokinio bei mokyklų bendradarbiavimą.
III SKYRIUS
KONFERENCIJOS KRYPTYS
8.
Lietuvių kalbos sekcija. Knygų apie vaikus skaitymas ir suvokimas.
9.
Užsienio (anglų) kalbos sekcija. Efektyvus mokymo(-si) būdų ir žaidimų elementų
taikymas užsienio kalbų pamokose.
10. Antrosios užsienio (rusų, vokiečių, prancūzų) kalbos sekcija. Sėkmingo antrųjų užsienio
kalbų mokymosi ,,receptai“.
IV SKYRIUS
DALYVIAI
11. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų 5-8
klasių mokiniai.
V
SKYRIUS
VIETA IR LAIKAS
12. Konferencija vyks: 2018 m. kovo 21 d., 13.00 val., Šiaulių Gegužių progimnazijoje (S.
Dariaus ir S. Girėno 22, Šiauliai ).

VI SKYRIUS
NUMATOMA KONFERENCIJOS PROGRAMA
12.30 – 13.00 val. – dalyvių registracija
13.00 – 13.30 val. – konferencijos atidarymas, plenarinis posėdis (aktų salėje)
13.30 – 15.00 val. – mokinių pranešimai grupėse (darbas sekcijose: lietuvių k. - 321 kab., užsienio k.
(anglų) - 229 kab., antrosios užsienio k. (rusų, vokiečių, prancūzų) - 233 kab.)
15.00 – 15.15 val. – konferencijos apibendrinimas
VII SKYRIUS
REGISTRACIJA
13.
Registruojantis būtina užpildyti dalyvio registracijos anketą (1 priedas) ir atsiųsti iki
2018 m. kovo 16 d. el. paštu: lietuvių kalbos - inga.turovaite@gmail.com (Inga Turovaitė, tel.
867521662), užsienio (anglų) kalbos - uz.geguziai@gmail.com (papildoma informacija teikiama tel.
867848444, Dalia Varpučinskienė); antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių, prancūzų) –
nijoletei@gmail.com (Nijolė Teišerskienė, tel. 865226004).
VIII SKYRIUS
DARBO FORMOS
14.

Individualūs ir grupių žodiniai, stendiniai, vaizdiniai pranešimai, darbas grupėse.
IX SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS

15. Pranešimo pristatymo trukmė – 5 - 10 min.
16. Stendinis pranešimas turi tilpti 1 kv. m stende. Pranešėjas parengia trumpą stendinio
pranešimo pristatymą žodžiu.
X
SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS IR VERTINIMAS
17.
Konferencijos dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais, mokinius ruošusiems
mokytojams - pažymos apie metodinę veiklą.
:
Konferencijos organizatoriai:
Inga Turovaitė, lietuvių kalbos mokytoja,
Dalia Varpučinskienė, anglų kalbos mokytoja,
Nijolė Teišerskienė, rusų kalbos mokytoja.
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, konferencijos koordinatorė

Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių
lietuvių ir užsienio kalbų konferencijos ,,Mokausi ir augu“ nuostatų
1 priedas

DALYVIO ANKETA
Mokykla
Konferencijoje dalyvaujančio (-ių)
mokinio (-ių) vardas, pavardė, klasė
Konsultavusio (-ių) mokytojo (-ų)
vardas, pavardė, dėstomas dalykas,
kvalifikacinė kategorija
Konsultavusio (-ių) mokytojo (-ų)
telefono numeris, elektroninis paštas
Pranešimo tema
Įranga, reikalinga pranešimui
pristatyti

