
 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyrius 

Šiaulių m. Kultūros centras  

 

 

XII ŠALIES MOKINIŲ ETNOKULTŪRINĖ KONFERENCIJA 

 

„MITINIS POETINIS ŽMOGAUS, GYVŪNŲ IR AUGALŲ PASAULIS“ 

 

 KVIETIMAS 
 

Kviečiame 5-12 klasių mokinius 2019 m. sausio 18 dieną dalyvauti XII šalies mokinių etnokultūrinėje 

konferencijoje „Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ ir rengti pranešimus. 

 

 

I. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 Skatinti domėjimąsi etnokultūra – tautosaka, tautodaile, liaudies muzika, papročiais, liaudies 

medicina, astrologija ir kt. 

 Ugdytis poreikį ir gebėjimus tyrinėti, ieškoti įdomių, svarbių sau ir bendraamžiams dalykų, 

dalintis patirtimi, atradimais. 

 Mokytis pasirinkti aktualią temą, tyrinėjimo objektus, rinkti duomenis, juos lyginti, apibendrinti. 

 Tobulinti teorinio praktinio pranešimo rengimo ir pristatymo įgūdžius. 

 

II. 2019 m. KONFERENCIJOS KRYPTIS 

 

 Praeities ir šiandienos saitai. 

 

III. DARBŲ POBŪDIS 

 

 individualūs ir grupių žodiniai pranešimai, 

 stendiniai pranešimai, 

 muzikiniai pasirodymai, sceninės improvizacijos, montažai, filmai, 

 dailės ar technologijos darbų parodėlės, 

 informacija apie etnokultūrines ekspedicijas, projektus ir kt. 

 

IV. RENGĖJAI 

 

 Šiaulių „Romuvos“ gimnazija. 

PARTNERIAI: 

 ŠIAULIŲ „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyrius; 

 Šiaulių kultūros centras. 

 Šiaulių miesto savivaldybė Švietimo centras 

 Globėjas – Respublikos Seimo narys Stasys Tumėnas. 

 

 

 



V. DALYVIAI 

 

 Šalies bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių mokiniai. 

 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 Konferencija vyks 2019 m. sausio 18 dieną Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje (Dainų g. 7). 

 Konferencijoje gali dalyvauti 5-12 klasių mokiniai, konsultuojami lietuvių kalbos ir  literatūros, 

muzikos, dailės, technologijų, teatro bei kitų dalykų mokytojų ar pasirengę savarankiškai. 

 Dalyviai registruojasi iki 2018 m. Šv. Kalėdų el. paštu vidanorv@gmail.com 

 Registruojantis atsiųsti registracijos lentelę (registracijos lentelė pridedama) bei pranešimo tezes 

arba trumpą aprašą, prisegtus atskirame lape. 

 Iki 2019 m. sausio 5 dienos privalu atsiųsti el.paštu  visą pranešimo tekstą (su iliustracine 

medžiaga, lentelėmis ir panašiai) – bus rengiamas elektroninis pranešimų rinkinys. 

 Konferencijos dalyvius konsultavę mokytojai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.  

 Dalyvių (mokytojų) registracija - internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti 

galima www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai adresu http://www.semiplius.lt/ 

 Dalyvio mokestis – 2 eur.  

  Iš asmeninių lėšų, UAB, VšĮ mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB 

bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000. 

Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas 

,,Swedbank”, banko kodas 73000. 

 

Konferencijos koordinatorės:  

Vida Norvaišienė, Dona Jaugienė – Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos 

Telefonas pasiteirauti: 861576919 
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Šalies mokinių etnokultūrinės konferencijos Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje dalyvių 

REGISTRACIJOS LENTELĖ 

1 Mokykla, kuriai atstovaujate  

2 Mokyklos el.paštas  

3 Pranešimo (darbo) tema  

4 Pranešimo pobūdis (pvz.: 

žodinis; stendinis /jį irgi reikės 

trumpai pristatyti/; sceninis ir 

pan.) 

 

5 Pranešimą rengęs mokinys(-

iai): vardas, pavardė, klasė 

 

6 Pranešimą pristatysiantis(-ys) 

mokinys(-iai) (gali dirbti daug 

mokinių, o pristatyti tik vienas ar 

du; gali pristatinėti visi, kurie 

dirbo; gali ir rengti pranešimą, ir 

pristatyti vienas): vardas, 

pavardė, klasė 

 

7 Kiek laiko užtruks pristatymas 
(ne ilgiau nei 7 min.) 

 

9 Jei pranešimas stendinis, 

maždaug kiek ir kokių reikia 

erdvių (stendo dydis, stalai ir kt.). 

 

10 Konsultavęs(-ę) mokytojas(-ai): 

vardas, pavardė, dalykas, 

kvalifikacinė kategorija 

 

11 Konsultavusio mokytojo 

telefonas, el.paštas 

 

 

 

 

 

 

 

 


