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Tarptautinė mokytojų ir mokinių dalykinė-metodinė konferencija „IEVA SIMONAITYTĖ – 

paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė“ 

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1. Tarptautinės mokytojų ir mokinių dalykinės-metodinės konferencijos „IEVA 

SIMONAITYTĖ – paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė“ (toliau – Konferencija) organizatorė 

– Klaipėdos technologijų mokymo centras. Partneris – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 

centras. 

2. Konferencijos „IEVA SIMONAITYTĖ – paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė“ 

nuostatai reglamentuoja renginio tikslus ir organizavimą. 

 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAI 

 

3. Skatinti aktyvų mokytojų dalykininkų ir mokinių domėjimąsi Mažosios Lietuvos istorija, 

etnine kultūra, paveldu ir tradicijomis, paanalizuoti ir pristatyti paskutinės Mažosios Lietuvos rašytojos 

Ievos Simonaitytės asmenybės ir kūrybos ypatumus. 

4. Netradicinėmis formomis puoselėti Mažosios Lietuvos kultūros paveldą mokyklose. 

5. Skatinti įvairių dalykų mokytojus bei mokinius atlikti tiriamąją bei kūrybinę veiklą ir dalintis 

gerąja patirtimi. 

 

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI IR JŲ DARBAI 

 

6. Konferencijoje gali dalyvauti ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitų Europos šalių mokytojai 

- dalykininkai, profesinių, gimnazijų, vidurinių mokyklų 10-12  klasių mokiniai, neformalaus ugdymo 

švietimo nariai. 

7. Konferencijos metu bus galima pristatyti literatūrinius mokslinius straipsnius, interpretacijas, 

pranešimus, stendus, piešinius, pamokos fragmentą, žemėlapius, menines kompozicijas, vaizdo įrašus, 



demonstruoti Mažosios Lietuvos lietuvininkų aprangą, šukuosenas, atlikti to krašto dainas ar kitos 

formos darbus. Mokykla, dalyvaujanti konferencijoje, gali pristatyti ne vieną darbą. 

8. Parengtas ir pristatomas darbas turi būti susijęs su Mažosios Lietuvos istorija, etnografija, I. 

Simonaitytės kūryba. 

 

 

IV SKYRIUS 

DARBŲ KRYPTYS 

 

9. Literatūros mokslo kritinis straipsnis/pranešimas/ištraukos iš I. Simonaitytės kūrybos 

interpretacija. 

10. Lietuvininkų etnokultūra (apranga, plaukų šukavimas; buitis ir kt.) 

11. Uždavinys prozoje. 

12. Ievos Simonaitytės/ vaizduojamų personažų geografinis žemėlapis. 

13. Dailės kūrinių paroda (piešiniai pagal Ievos Simonaitytės kūrybą). 

14. Istorijos mokslo straipsniai/pranešimai (rašytojos gyvenamo meto istorinis kontekstas 

Mažojoje Lietuvoje ir kt.) 

15. Mažosios Lietuvos dainos/ muzikos instrumentai. 

16. Gido pranešimas iš užsienio atvykusiam svečiui (nemokančiam lietuvių kalbos) apie I. 

Simonaitytę ir/ar Klaipėdos kraštą. 

17. Ištraukų iš I. Simonaitytės kūrybos skaitymas, literatūrinė kompozicijos pristatymas ir kt. 

 

 

V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

18.  Konferencija vyks 2022 m. sausio 27 d. 9.30 val. hibridiniu būdu: Klaipėdos technologijų 

mokymo centro aktų salėje bei virtualiai. 

19. Konferencijos dalyviai iki 2021 m. gruodžio 17 d. praneša apie savo dalyvavimą, 

užpildydami dalyvio lentelę (priedas Nr. 1). Užpildytą lentelę siųsti elektroniniu paštu 

paulikiene5@gmail.com 

20. Ir dalyviai, ir pranešėjai registruojasi internetinėje svetainėje www.semiplius.lt . 

Klaipėdos technologijų mokymo centro salėje skaičius ribotas – 50 dalyvių. Virtualiai dalyvaujančių 

skaičius neribojamas. 

21. Dalyviams, pranešusiems apie savo dalyvavimą Konferencijoje, likus ne mažiau kaip 5 

darbo dienoms iki Konferencijos pradžios, bus išsiųsta renginio programa. 

22. Konferencijos metu dalyviai keisdamiesi po vieną pristato savo parengtus darbus. Darbų 

pristatymo trukmė – iki 10 minučių. 

23. Po Konferencijos dalyvių darbų pristatymo bus surengta refleksija-diskusija. 

24. Konferencijos pranešėjams bus išrašytos pažymos, o dalyviams bus išduodama pažyma, 

kurią bus galima išsiimti www.kpskc.lt svetainėje. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOJI DALIS 

 

24. Pranešėjams (mokytojams ir mokiniams) bus įteikiamos atminimo dovanos ir dalyvavimą 

patvirtinantys raštai - Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro pažymėjimai. 

mailto:paulikiene5@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.kpskc.lt/


25. Informaciją teikia Konferencijos koordinatorės:  

Klaipėdos technologijų mokymo centro lietuvių kalbos mokytoja Rūta Paulikienė (tel. 8 682 

10092, el. paštas - paulikiene5@gmail.com. 

Klaipėdos technologijų mokymo centro Gimnazijos skyriaus vedėja, Metodinės grupės 

kuratorė Violeta Bertulienė (tel. 8 676 15285, el. paštas - gimnazija@ktmc.lt).  

_____________________ 
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Tarptautinės mokytojų ir mokinių 

dalykinės-metodinės konferencijos nuostatų 

patvirtintų Klaipėdos technologijų mokymo 

centro direktoriaus 2021 m. spalio 29 d.  

įsakymu Nr. V1-142 

priedas 
 

 

Tarptautinės mokytojų ir mokinių dalykinės-metodinės konferencijos „IEVA SIMONAITYTĖ – 

paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė“  

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

__________________ 

 

 

Dalyko mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacijos kategorija 

 

Mokinio vardas, pavardė, klasė  

Darbo pavadinimas  

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Mokinio darbo vadovo vardas, 

pavardė, dėstomas dalykas, 

kvalifikacijos kategorija 

 

Pristatymo būdas: stacionarus, 

nuotolinis 

 

Dalyvio kontaktiniai duomenys 

(telefono Nr. ir el. p. adresas) 

 

Reikalinga įranga/priemonės darbo 

pristatymui 

 


