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KLAIPĖDOS MIESTO MOKINIŲ KŪRYBINĖS-PATYRIMINĖS KONFERENCIJOS 

 ,,MOKI ŽODĮ - ŽINAI KELIĄ” 

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios nuostatos reglamentuoja Klaipėdos miesto mokinių kūrybinės-patyriminės 

konferencijos ,,Moki žodį – žinai kelią” (toliau – Konferencija) tikslą, uždavinius, rengėjus, 

partnerius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius dalyvauti kūrybinėje-patyriminėje veikloje ir 

domėtis gimtąja kalba bei jos puoselėjimo galimybėmis. 

3. Konferencijos uždaviniai:  

3.1. puoselėti gimtąją kalbą, turtinti jaunosios kartos žodyną; 

3.2. tobulinti mokinių pažinimo, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo bei komunikavimo 

kompetencijas; 

3.3.  pasidalinti patyriminio mokymo galimybėmis; 

3.4. stiprinti mokyklų bendruomenių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą.  

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS RENGĖJAI 

 

4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

5. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija. 

 

IV SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

6. Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigų ugdytiniai. 

7. Progimnazijos kviesti dalyviai. 

 

V SKYRIUS 

KONFERENCIJOS VIETA, LAIKAS 

 



8. Konferencija vyks 2023 m. balandžio 19 d., 10. 00 val., Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijoje, Bandužių g. 4.  

9. Registracijos pradžia 2023 balandžio 19 d., 9.30 val., Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijoje, Bandužių g. 4.  
 

VI SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Konferencijos pranešėjai registruojasi iki 2023 m. kovo  30 d. užpildydami formą 

paspaudus šią nuorodą https://forms.gle/ke5gWirQtcQ6q21w5  

11. Informacija apie konferenciją skelbiama Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 

interneto svetainėje http://www.stulpinas.lt/, „Facebook“ puslapyje. 

 

VII SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DARBO FORMOS 
 

12. Individualūs ir grupių žodiniai ir stendiniai pranešimai, gerosios praktikos pavyzdžiai, 

kūrybiniai mokinių darbai. (7–10 min.) 

13. Sceninės kompozicijos (7–10 min.) 

14. Medijos (filmai, vaizduojamieji klipai) (7–10 min.) 

 

 

VIII SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TEMATIKA 

 

15. Projektinė, kūrybinė, patyriminė veikla apie gimtosios kalbos puoselėjimą ir žodyno 

turtinimą. 

16. Siūloma tematika: gimtosios kalbos tarmės, jaunimo žargonas, tarptautiniai ir specifiniai 

žodžiai, papildantys lietuvių kalbos žodyną, komunikacijai padedantis terminai, individuali mokinių 

kūryba ir kt.  

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Visi konferencijos dalyviai apdovanojami Klaipėdos Liudviko Stulpino  padėkos raštais. 

Mokytojams, padėjusiems mokiniams rengti pranešimus, bus išduotos renginio dalyvių pažymos.  

18. Skiriamos trys mokinių nominacijos už originaliausius, kūrybiškiausius ir 

šiuolaikiškiausius pranešimus. 

19. Kontaktiniai asmenys – Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Renata Černiauskienė, el. paštas renata.cerniauskiene@stulpinas.lt, tel. 

865560572, dorinio ugdymo (etikos) ir istorijos mokytoja metodininkė  Eglė Jociuvienė, el. paštas  

egle.jociuviene@stulpinas.lt  

 

                                                  _______________________ 
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