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.
NACIONALINĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 7-12 (GIMNAZIJŲ I-IV) KLASIŲ
MOKINIŲ INTEGRUOTOS TIKYBOS – DAILĖS – GEOGRAFIJOS - ISTORIJOS
KONFERENCIJOS NUOSTATAI
„Liudijimas ateities laikams“ (Iz 30,8), skirtos paminėti 2020-uosius - Ateitininkų ir
Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metus.

I. TIKSLAS, UŽDAVINIAI
1. Konferencijos tikslas – analizuojant mūsų tautos paveldą, visuomenės gyvenimo
įvykius, tikėjimo liudytojų gyvenimus, meno kūrinius, apmąstyti Lietuvos valstybės kūrimo
procesą, atkreipiant dėmesį į

katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo,

šeimyniškumo principus, skatinti kurti atsakingą, brandžią, pilietinę visuomenę.
2. Uždaviniai:
2.1. pristatyti autentiškus tikėjimo liudytojus, kurie padėjo išsaugoti žmogiškąsias
vertybes Pirmojo pasaulinio karo, Nepriklausomybės kovų ir Steigiamojo Seimo veiklos metais;
2.2. atskleisti katalikų bažnyčios dvasininkijos bei atsinaujinimo judėjimų (ateitininkų),
kurie padėjo priimti modernėjančio pasaulio iššūkius bei išsaugoti tikėjimą, vaidmenį kuriant
Lietuvos valstybę;
2.3. remiantis autentiška tarpukario kartografine medžiaga atskleisti Lietuvos miestų,
kaimų, administracinių ribų ir kt. kaitą;
2.4. remiantis tarpukario Lietuvos architektūros paminklais apibūdinti modernios
visuomenės atsiradimo aplinkybes bei atskleisti, kaip to meto pastatai simbolizavo šiuos pokyčius;
2.5. pasirinktais tarpukario Lietuvos dailės pavyzdžiais iliustruoti, kaip tuo metu buvo
siekiama ugdyti tautiškumą ir pilietiškumą bei garsinti šalies pasiekimus;
2.6. naudojantis istorinių įvykių liudininkų atsiminimais ir kitais istoriniais šaltiniais
atskleisti pokyčius Lietuvos visuomenėje, kuriuos inicijavo Steigiamojo Seimo veikla;
2.7. pasirinkti tarpukario Lietuvos politikos, visuomenės, kultūros ar verslo veikėją ir
naudojantis įvairiais autentiškais šaltiniais atskleisti jo indėlį į modernios visuomenės kūrimą,
išanalizuoti skirtingus (prieštaringus) jo veiklos vertinimus bei pagrįsti savo nuomonę apie tai, ar
tokia asmenybė gali būti pavyzdys šiuolaikiniam Lietuvos jaunimui;
2.8. ugdyti kritinį mąstymą, atsakingą požiūrį į žmogų, visuomenę, tautos paveldą;
2.9. lavinti mokinių tiriamuosius, analitinius, kūrybinius bei prezentacinius gebėjimus,
ugdyti iniciatyvumą, pilietiškumą.

II. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA
3. Konferencija vyks gegužės 15d. 12.00val. Vilniaus Radvilų gimnazijoje (Gelvonų g. 55,
Vilnius).

III. ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI
4. Konferencijos organizatorius - Vilniaus Radvilų gimnazija.
4.1. Konferencijos organizavimo grupė: Rima Žalimienė, Rimanta Kairaitytė, Asta
Rutkienė, Violeta Saldūnienė, Giedrius Mackevičius.
5. Konferencijos organizavimo partneriai ir rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybės
Bendrojo ugdymo skyrius, Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centras, Lietuvos Bibliotekininkų
draugija, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija, Vilniaus Piligrimų centras, Vilniaus
turizmo informacijos centras, Vilniaus arkivyskupijos kurija, Ateitininkų federacija, Europos
informacijos centras, Lietuvos banko Pinigų muziejus, Signatarų namai, audioteka.com/lt/

IV. DALYVIAI, REGISTRACIJA
6. Dalyviai - bendrojo lavinimo mokyklų 7-12 klasių mokiniai ir juos ruošę mokytojai.
6.1. Konferencijos dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: 7-9 bei 10-12 klasių mokiniai.
7. Į konferenciją dalyviai registruojasi iki 2020 m. gegužės 07 d.
8. Užpildytą dalyvio anketą (Priedas Nr.1) atsiunčia organizatoriams elektroniniu paštu
rastine@radvilu.vilnius.lm.lt
9. Informaciją teikia Vilniaus Radvilų gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Rimanta
Kairaitytė (el. paštas rimantaka@gmail.com, telefonas 868234704), dailės mokytoja metodininkė
Violeta Saldūnienė (el. paštas salduniene@hotmail.com, telefonas 862090549), geografijos
mokytoja ekspertė Asta Rutkienė (el. paštas asta.rutkiene@gmail.com, telefonas 861060624),
istorijos vyr. mokytojas Giedrius Mackevičius (el. paštas mackevicius.g@gmail.com, telefonas
868216570).
V. REKOMENDACIJOS KONFERENCIJOS DALYVIAMS
10. Konferencijos metu pristatomas pranešimas, parengtas atsižvelgiant į konferencijos
temą bei iškeltus uždavinius.
11. Pristatymo laikas 5-7 minutės.
12. Konferencijos klausytojai gali užduoti klausimų pranešėjams.
13. Pranešimai pateikiami taisyklinga lietuvių kalba.
14. Tarpdalykinių ryšių atskleidimas nagrinėjant iškeltas problemas yra pranešimo
privalumas.

15. Konferencijos dalyvis ar dalyvių grupė laisvai pasirenka pristatymo formą (žodinis
pranešimas, žodinis pranešimas su

pateikčių programa, trumpas videofilmas*), apie kurią

informuoja konferencijos organizatorius, nes pagal tai bus organizuojami pranešimų pristatymai.
*

pasirinkus tokią pranešimo formą vertinamas tik videofilmas ir atsižvelgiama į šio žanro

reikalavimus.
16. Konferencijos dalyviai pateikia tekstinį ir kompiuterinį pranešimo variantus.
17. Pranešimo struktūrinės dalys:
17.1. titulinis lapas (pažymėta atstovaujama mokykla, darbo autorius, ruošęs mokytojas,
darbo pavadinimas, metai);
17.2. įvadinė dalis (nurodomas darbo tikslas, uždaviniai, medžiagos rinkimo būdai, kita
informacija);
17.3. dėstomoji dalis (pateikiama pagrindinė medžiaga, ji analizuojama ir vertinama);
17.4. išvados (suformuluojamos darbo išvados, atitinkančios darbo tikslą ir uždavinius);
17.5. naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas;
17.6. priedai (nuotraukos, schemos, lentelės, filmuota medžiaga, garso medžiaga ir kt.).

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
18. Konferencijos metu bus vertinama:
18.1. pranešimo temos atskleidimas; teisingas turinio perteikimas;
18.2. pranešėjo sugebėjimas sklandžiai dėstyti mintis;
18.3. estetiškumas, vaizdumas, originalumas, kūrybiškumas;
18.4. pranešimo struktūra: tezių ir argumentacijos dermė, iliustracinės informacijos
aiškumas bei tikslingumas; išsamumas.
19. Konferencijos dalyvius vertins jungtinė Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro,
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos, Ateitininkų federacijos, VU Istorijos fakulteto atstovų
komisija.
20. Konferencijos dalyviai ir juos ruošę mokytojai bus apdovanoti Padėkos raštais ir
prizais.
21. Dalyviams bei juos ruošusiems mokytojams bus įteikti dalyvio pažymėjimai.

Priedas Nr.1
NACIONALINĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 7-12 (GIMNAZIJŲ I-IV)
KLASIŲ MOKINIŲ INTEGRUOTOS TIKYBOS – DAILĖS – GEOGRAFIJOS ISTORIJOS KONFERENCIJOS
„Liudijimas ateities laikams“ (Iz 30,8), skirtos paminėti 2020-uosius - Ateitininkų ir
Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metus,
DALYVIO ANKETA
Mokyklos pavadinimas

Pranešėjo vardas, pavardė, klasė

Pranešimo tema

Tikslas, uždaviniai

Tezės

Pranešėjo

kontaktiniai

duomenys

(telefonas, elektroninis paštas)
Ruošusio mokytojo (-ų) pavardė,
vardas

Ruošusio mokytojo (-ų) kontaktiniai
duomenys

(telefonas,

elektroninis

paštas)

DĖMESIO!
Registracija iki 2020 m. gegužės 07d. elektroninio pašto adresu: rastine@radvilu.vilnius.lm.lt

