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PATVIRTINTA 

Prienų rajono savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo 

2018 m. vasario     d. 

įsakymu Nr. 

     

                                                                                       

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS PRAKTINĖS KONFERENCIJOS  

„ETNOKULTŪROS  IR PILIETIŠKUMO INTEGRACIJA“  

NUOSTATAI 

                   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Prienų r. Jiezno gimnazijos konferencijos „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“ (toliau – 

Konferencija) nuostatai parengti vadovaujantis Jiezno gimnazijos pradinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinės grupės veiklos planu. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir 

vykdymo tvarką. 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI 

3. Konferencijos tikslas – skatinti pedagogų metodinę veiklą ir darbo praktikos sklaidą, 

pasidalyti įžvalgomis apie etnokultūrinio ugdymo reikšmę ir pilietiškumo svarbą žmogaus 

gyvenime. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. atskleisti etninės kultūros ir pilietiškumo integravimo galimybes formaliajame ugdyme ir 

neformaliajame vaikų švietime;  

4.2. skatinti mokytojus tobulinti savo kompetenciją plėtojant vaikų etnokultūrinės raiškos 

įgūdžius ir tautinio paveldo pažinimą; 

4.3.  didinti kiekvieno pedagogo atsakomybę už sąlygų kūrimą vaikams perimti liaudies 

tradicijas, kaupti etnokultūrinę patirtį kuo įvairesniais ir priimtinais pagal amžių būdais bei 

formomis; 

4.4. skleisti patirtį, dalintis idėjomis kaip ugdyti ir stiprinti brandžią asmenybę, gerai 

pažįstančią savo krašto etninę kultūrą,  suvokančią ją kaip tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmę. 

 

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

5. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Prienų rajono ir kitų švietimo įstaigų mokytojai 

(pedagogai). 

 

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 



2 

 

6. Konferenciją organizuoja Prienų r. Jiezno gimnazijos administracija, pradinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė grupė.   

7. Konferencija vyks 2018 m. vasario 19 d. Pradžia – 9.00 val. Dalyvių registracija prasideda 

8.30 val.  

8. Konferencijai teikiami mokytojų parengti darbai. 

9. Konferencijos darbo formos:  

9.1. pranešimai konferencijos posėdyje;  

9.2. praktinės veiklos ir diskusijos darbo grupėse. 

 

V. KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI 

10. Reikalavimai pranešimams:  

10.1. pranešimus rengia anketas pateikę  švietimo įstaigų mokytojai (pedagogai); 

10.2. pranešimai rengiami apie gerąją patirtį siejant etnokultūrinį ugdymą ir pilietiškumą 

pamokose, neformaliojo ugdymo veiklose, klasių auklėtojų darbe, projektinėje veikloje, dalyvaujant 

konkursuose, rengiant šventes, pasitinkant ir minint valstybės šimtmetį; 

10.3. pranešimų forma nėra  reglamentuojama –  pateikimo formos gali būti įvairios:  

10.3.1. pranešimas;  

10.3.2. stendinis pranešimas;  

10.3.3. projektinio darbo pristatymas;  

10.3.4. praktinės veiklos pristatymas; 

10.3.5. filmo demonstravimas;  

10.3.6. kitos kūrybinės formos. 

10.4. Pranešimo trukmė 10 minučių (laikas gali būti koreguojamas pagal užsiregistravusių 

pranešėjų skaičių). 

10.5.  Pranešimo turinys  turi atitikti konferencijos uždavinius. 

10.6.  Registracijos anketą pranešėjams (priedas Nr.1) ir parengtus pranešimus (pranešimų 

santraukas) siųsti  elektroniniu paštu r.bubniene@gmail.com iki 2018 m. vasario 12 d. 10.00 val. 

10.7. Kilus klausimams galima teirautis telefonais 8 319 57118, 8-687-86268, 8-61226887. 

 

VI. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

11. Dalyvių registracija vyks nuo 2018 m. vasario 5 d. www.semiplius.lt.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus. 

13. Konferencijos dalyviai sutinka, kad konferencijos metu  užfiksuota vaizdo medžiaga būtų  

skelbiama organizatorių interneto svetainėje konferencijos  viešinimo tikslais. 

 

mailto:r.bubniene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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Priedas Nr.1 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS KONFERENCIJOS  

„ETNOKULTŪROS IR PILIETIŠKUMO INTEGRACIJA“ 

 

REGISTRACIJOS ANKETA PRANEŠĖJAMS 

 

Dalyvio vardas,  pavardė  

 

 

 

Švietimo įstaiga (įstaigos kodas) 

 

 

Dalyvio kontaktai – telefono numeris, 

elektroninio  pašto  adresas 

 

 

Pranešimo ar pristatymo tema 

 

 

Pranešimo ar pristatymo forma 

 

 

Pristatymui reikalingos techninės ar kitos 

priemonės (atskira patalpa, stendas ir pan.) 

 

 

 

 

Anketas siųsti Jiezno gimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei Ramutei Bubnienei  

iki 2018 m. vasario 12 d. dienos elektroniniu paštu r.bubniene@gmail.com  
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