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RESPUBLIKINĖS PRAKTINĖS MOKYKLINIŲ LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJŲ 

KONFERENCIJOS „MOKYKLOS LAIKRAŠTIS RAŠO 2018“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės praktinės mokyklinių laikraščių leidėjų konferencijos „Mokyklos 

laikraštis rašo 2018“ (toliau – Konferencijos) nuostatai reglamentuoja Konferencijos organizavimo 

tvarką, tikslus, dalyvius, pasirengimą Konferencijai bei Konferencijos programą.  

2. Konferenciją organizuoja Prienų „Žiburio“ gimnazija ir Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba. 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS 

 

3. Aptarti bendrojo ugdymo mokyklų mokyklinių laikraščių (popierinių ir internetinių) 

ruošimo ir pateikimo situaciją, numatyti bendrojo ugdymo mokyklų mokyklinių laikraščių leidėjų ir 

profesionalių žurnalistų bendradarbiavimo galimybes, sudaryti sąlygas pasidalinti patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

4. Konferencijoje dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, leidžiantys 

mokyklinius laikraščius, ir mokytojai – mokyklinių laikraščių koordinatoriai (mokyklos komanda, 

sudaryta iš 4 mokinių ir 1 mokytojo).  

 

IV SKYRIUS  

KONFERENCIJOS DATA IR VIETA 

5. Konferencija vyks 2018 m. gruodžio 7 d. 10.00 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje,    J. 

Basanavičiaus g. 1, Prienai.  

 

V SKYRIUS 

REGISTRACIJA, PASIRENGIMAS KONFERENCIJAI  

 

6. Konferencijos dalyviai registruojami iki 2018 m. lapkričio 16 dienos. Užpildyta 

registracijos anketa (1 priedas) siunčiama el. paštu svietimocentras@prienai.lt. Patvirtinus 

registraciją, bus pateikiama tikslesnė informacija apie darbą Konferencijos metu, vaizdo 

konferencijos partnerius.   

7. Konferencijos dalyviai iki 2018 metų lapkričio 16 dienos du savo laikraščio numerius, 

išleistus ne anksčiau kaip 2018 m. sausio mėn., įkelia į Google Drive saugyklą* Adobe pdf formatu 



bei atsiunčia saugyklos nuorodą Prienų švietimo pagalbos tarnybai elektroniniu paštu 

svietimocentras@prienai.lt  

8. Organizatoriai atsiųstas nuorodas į saugyklose įkeltus laikraščius paskelbia Prienų 

švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje adresu www.spt.prienai.lm.lt., minėtoje svetainėje 

laikraščius lapkričio 26–gruodžio 7 dienomis galės perskaityti visi norintys. 

VI SKYRIUS 

PRAKTINIS DARBAS KONFERENCIJOS METU 

 

9. Konferencijos metu jungtinės 3–4 mokyklų dalyvių komandos turės atlikti praktinę 

užduotį: susijungus vaizdo konferencijos būdu paimti interviu iš nurodytos Lietuvos arba užsienio 

lietuviškos mokyklos aktyvių mokinių komandos ir parengti nedidelės apimties straipsnelį arba 

interviu apie tos mokyklos gyvenimą. 

10. Vaizdo konferenciją su Lietuvos arba užsienio lietuviškos mokyklos komanda, iš 

kurios Konferencijos dalyviai ims interviu, organizatoriai bus suderinę iš anksto.  

11. Komandos fotografai tuo metu fotografuos dirbančius savo komandos narius bei 

grupėje aptars savo nuotraukas.  

VII SKYRIUS 

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA 

12. numatoma tokia konferencijos programa: 

10.00–10.15 Konferencijos pradžia, svečių sveikinimai.  

10.15–11.15 Paskaita „Mokyklos laikraštis – bendruomenės gyvenimo atspindys“. 

Lektorė – žurnalistė Gintarė Visockytė. 

11.15–13.00 Jaunųjų žurnalistų darbas grupėse: dalyvių susipažinimas, vaizdo 

konferencija su Lietuvos arba užsienio lietuviškos mokyklos atstovais: interviu arba straipsnio 

rengimas, jo aptarimas grupėje. Grupių moderatoriai – Prienų rajono žiniasklaidos atstovai.  

Mokytojams – jaunųjų žurnalistų vadovams – pokalbis-diskusija su žurnaliste Gintare 

Visockyte apie mokyklinės žurnalistikos aktualijas, atvykusių komandų parengtų laikraščių, kurie 

anksčiau buvo įkelti į www.spt.prienai.lm.lt., analizavimas. 

13.05–13.20 Laikraščių komandų konferencijos metu parengtų straipsnių ar interviu 

pristatymas, diskusija.  

13.20–13.40 Konferencijos pabaiga: dalyvių apdovanojimai, konferencijos 

apibendrinimas. 

____________________________ 

 

 

* Google Drive saugykla gali naudotis kiekvienas, turintis gmail pašto paskyrą. 

Saugyklos standartinė talpa 16 GB. Nuoroda į Google Drive saugyklą:  https://drive.google.com/ 
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