PATVIRTINTA
Marijampolės Sūduvos gimnazijos
direktoriaus 2022 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. V-40 (1.3.E)
TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS „KŪRINIAI KALBINA MUS IR ...“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinės konferencijos „Kūriniai kalbina mus ir ...“ (toliau – Konferencija) nuostatai
reglamentuoja renginio tikslus, turinį, dalyvius, organizavimą, reikalavimus pranešimams, dalyvių
skatinimą.
2. Konferenciją organizuoja Marijampolės Sūduvos gimnazija (toliau – Gimnazija):
2.1. Gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė;
2.2. Gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Jūratė Vosylienė;
2.3. Gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Inga Jurčikonytė-Kaminskienė.
3. Konferencijos partneriai:
3.1. Vilius Kočiubaitis, gydytojas, rašytojas, knygų „Afganistano daktaras“ ir „Gydytojai
miršta kitaip“ autorius;
3.2. Dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus rašytojų
rinkinių tyrinėjimo skyriaus l. e. vedėjos pareigas, daugelio knygų apie išeivius rašytoja, straipsnių
kultūros temomis autorė, 2006 m. geriausia Lietuvos muziejininkė;
3.3. Žydronė Kolevinskienė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė; direktoriaus
pavaduotoja mokslo reikalams, Lituanistinių valstybinių mokslinių tyrimų institutų strateginės
tarybos narė, Kultūrinės edukacijos tarybos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos narė,
Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos kolegijos narė, Baltistikos centrų asociacijos valdybos
narė, Lietuvių kalbos ir literatūros programos atnaujintojų komandos vadovė;
3.4. savanoriai užsieniečiai (Marijampolės Sūduvos gimnazijos savanoriai iš Sakartvelo ir
Danijos; partneriai iš Makedonijos, Turkijos, Rumunijos);
3.5. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras.
II SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAI
4. Bendradarbiauti su kultūros, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis,
puoselėjant lietuvių kalbos vartojimą pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos,
patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175)
„Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“, 5 punktą „Programa siekiama kelti
lietuvių kalbos prestižą – skatinti visuomenės domėjimąsi kalba, stiprinti motyvaciją ją vartoti ir jos
mokytis, plėtojant visuomenės lingvistinį švietimą, sudaryti prielaidas ir paskatas pačiai visuomenei
aktyviai rūpintis lietuvių kalbos funkcionavimu ir jos kokybe.“
5. Ugdyti mokinių pilietinę savimonę, kritinį mąstymą, medijų raštingumą, pagarbą savo ir
kitos kultūros, šalies atstovams.
6. Konferencijos tikslas – atskleisti grožinių kūrinių vertę, naudą ir dalytis įvairiais
kūrybiniais darbais, išryškinančiais knygos vietą ir reikšmę žmogaus gyvenime, ugdyti kalbinę ir
bendrąsias kompetencijas, pristatant mokslininkų, mokinių, mokytojų, visuomenininkų darbus.
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III SKYRIUS
KONFERENCIJOS DALYVIAI, ORGANIZAVIMO TVARKA, EIGA IR SĄLYGOS
7. Kviečiami dalyvauti lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai
ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokiniai.
8. Konferencija vyks mišriu būdu: gyvai ir online. Susitikimo nuoroda užsiregistravusiems
dalyviams bus atsiųsta 1 dieną prieš renginį nurodytais el. pašto adresais. Prisijungiant būtina
pasivadinti savo vardu ir pavarde, kitu atveju į renginį nebus įleidžiama.
9. Konferencijos laikas 2022 m. gegužės 6 d. (penktadienis) 9.00–15.00 val.
10. Konferencijos programa online dalyviams nurodytais el. pašto adresais bus išsiųsta iki
2022 m. gegužės 4 d.
11. Pranešimai turi būti vaizdūs ir kūrybiški, kuo mažiau teksto. Siūlome pasirinkus vieną
kūrinį (nebūtinai programinį), sukurti pasirinkta forma patrauklų ir įtaigų jo pristatymą, kuris
atskleistų kūrinio temą, pasirinktą veikėją ar veikėjus, išryškintų idėjų / problemų aktualumą šiandien.
12. Vieną pranešimą gali pristatyti 1–3 dalyviai. Pranešimų trukmė 5–10 min.
13. Pranešėjai mokiniai apie dalyvavimą konferencijoje informuoja iki 2022 m. balandžio
29 d. užpildydami formą: https://forms.office.com/r/fBXRLKpjDL
14. Pranešėjai mokytojai apie dalyvavimą konferencijoje informuoja iki 2022 m. balandžio
29 d. užpildydami formą: https://forms.office.com/r/iYcP4VutLS
15. Konferencijos organizatoriai per 3 darbo dienas patvirtina gautą registraciją.
Nesulaukus patvirtinimo, prašome rašyti virgazab@gmail.com.
16. Mokytojai registruojasi Semi+ sistemoje adresu www.semiplius.lt. Registracija bus
galima 2022 m. balandžio mėnesį.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Visi pranešėjai gaus padėkos raštus, mokinius ruošę mokytojai – pažymėjimus
(Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro). Padėkos ir pažymos bus išsiųstos nurodytais
elektroniniais adresais. Įdomiausių, kūrybiškiausių pranešimų autoriai bus apdovanoti mūsų rėmėjų
išskirtiniais prizais.
18. Kontaktai informacijai apie konferenciją, darbų pateikimą ir kt. teikiama:
18.1. Jūratė Vosylienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja, mob. 8 656 77 737;
18.2. Inga Jurčikonytė-Kaminskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos
mokytoja, 8 685 19 633;
18.3. Virginija Zabilevičienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja, mob. 8 686 31 036.
19. Preliminari konferencijos darbotvarkė:
9.00–9.30 val. – atvykusių dalyvių registracija;
9.30–10.00 val. – įžanginė dalis (organizatorių sveikinimai);
10.00–10.20 val. – kavos pertrauka;
10.20–12.00 val. – pirma dalis: dalyvių, lietuvių, pranešimai;
12.00–12.30 val. – pietų pertrauka;
12.30–13.00 val. – antra dalis: dalyvių, užsieniečių, pranešimai;
13.00–14.30 val. – trečia dalis: dalyvių, lietuvių, pranešimai;
14.30–15.00 val. – konferencijos apibendrinimas, apdovanojimai ir pabaiga.
20. Konferencijos dalyvių patirtų išlaidų organizatoriai neapmoka.
21. Konferencijos organizatoriai turi teisę koreguoti šiuos nuostatus.
_______________________

