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TARPTAUTINĖS MOKINIŲ KONFERENCIJOS ANGLŲ KALBA 

„KŪRYBIŠKUMAS IR TECHNOLOGIJOS NUOTOLINIAME MOKYME”, 

SKIRTOS PASAULINEI KŪRYBIŠKUMO IR INOVACIJŲ DIENAI PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Konferencijos „KŪRYBIŠKUMAS IR TECHNOLOGIJOS NUOTOLINIAME MOKYME” 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, reikalavimus dalyviams, 

organizavimo ir eigos tvarką.  

1.2. Idėja surengti konferenciją kilo artėjant visame pasaulyje balandžio 21 d. minimai Pasaulinei 

kūrybiškumo ir inovacijų dienai. Šiandieninė situacija - nuotolinis mokymas ir mokymasis - verčia ne tik 

mokytojus, bet ir mokinius praleisti vis daugiau laiko prie kompiuterių. Kompiuterinius žaidimus pakeitė 

rimtas darbas, kuris ne visada būna lengvas ir malonus. Siekdami geresnių mokymosi rezultatų, kviečiame 

įvairių profesijų mokinius pasidalinti savo patirtimi, kaip kūrybiškai naudojantis technologijomis mokytis 

nuotoliniu būdu bei pasiekti geriausių rezultatų. 

1.3. Siūlome dalyviams pasirengti atsakyti į klausimą „Nuotolinis mokymasis – baubas ar galimybė 

savarankiškai tobulėti?“, pasiūlyti būdų, kaip mokymąsi padaryti kokybiškesnį ir įdomesnį: sėkmės, 

įžvalgos, patirtys, nuogąstavimai, pasiūlymai, pamąstymai, emocijos.  

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2.1. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir efektyvų mokinių komunikavimą anglų kalba dalijantis 

gerąja patirtimi. 

2.2. Konferencijos uždaviniai: 

 2.2.1. Ugdyti mokinių kalbinį raštingumą;  



2.2.2. Skatinti mokinių kūrybiškumą;  

2.2.3. Ugdyti  kritinio mąstymo įgūdžius; 

2.2.4. Skatinti mokytojus ir mokinius dalintis gerąja patirtimi ir ieškoti galimybių sieti patirtį su 

visais mokomaisiais dalykais; 

2.2.5. Skatinti mokyklų bendradarbiavimą, mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymą. 

III. DALYVIAI 

3.1. Konferencijoje dalyvauja Klaipėdos miesto, Lietuvos profesinių mokyklų bei užsienio socialinių 

partnerių mokiniai (I-IV gimnazijos klasės) ir mokytojai (padėję mokiniams pasiruošti). Pranešimo autoriai 

gali būti 1–2 mokiniai arba mokinių grupė.  

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

4.1. Konferencija vyks nuotoliniu būdu, 2021 m. balandžio 21 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko 

profesinio mokymo centre (Taikos pr. 67, Klaipėda). Registracijos pradžia: nuotolinis prisijungimas nuo 

12:40 val., konferencijos pradžia 13:00 val. 

4.2. Konferencijos dalyviai registruojasi iki 2021 m. kovo 31 d. www.semiplius.lt. Dalyviams bus 

išduodami Klaipėdos PŠKC pažymėjimai. 

4.3. Konferencijoje pranešimus gali skaityti visi dalyviai ir pateikti po 1-2 pranešimus iš kiekvienos 

mokyklos. Pranešimo trukmė – 5-7 min.  

4.4. Galimos pranešimų formos: žodinis, stendinis, vaizdo, garso, pateikties. 

4.5. Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta registracijos formoje nurodytais el. paštais prieš savaitę iki 

konferencijos pradžios. 

4.6. Visiems pranešėjams elektroniniu paštu bus išsiųsti padėkos raštai (pdf formatu) savaitės bėgyje. 

4.7. Pasikeitus konferencijos datai ar laikui, užsiregistravę dalyviai bus informuojami atskiru laišku.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. Kontaktiniai asmenys – Živilė Kaziukonienė ir Roberta Mokerova. Išsamesnė informacija 

teikiama el. paštais: zeejey.zivile@gmail.com ir robertamokerova@gmail.com 

5.2. Renginio akimirkos bus paskelbtos tinklapyje www.gpmc.lt ir Centro Facebook puslapyje.  

5.3. Konferencijos organizatorius: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras. 

    ___________________________________ 
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VI. PRANEŠĖJO PARAIŠKA SIUNČIAMA ELEKTRONINIU PAŠTU 

Pranešimo pavadinimas   

Pranešimo autoriaus (-ių)  

vardas (-ai), pavardė (-ės) 

 

El. paštas   

Pranešimo vadovo vardas, pavardė, 

dėstomas dalykas,  

el. paštas 

 

Mokykla  

(adresas, telefonas, el. paštas) 

 

Pastabos/ komentarai  

________________________________________ 


