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RESPUBLIKINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ  

ETNOKULTŪRINĖ -  KRAŠTOTYRINĖ KONFERENCIJA „PAŽINKIME ŽEMAITIJĄ“  

 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės etnokultūrinės - kraštotyrinės pradinių klasių mokinių ir jų tėvų konferencijos 

(toliau Konferencijos) nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Konferencija skirta Žemaitijos metams paminėti, domėtis savo krašto  istorija, jos vieta 

Lietuvoje įvairių istorinių laikotarpių kontekste. 

3. Konferenciją organizuoja Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos pradinio 

ugdymo mokytojos. 

4. Konferencijos koordinatorė – švietimo padalinio (pradinio ugdymo ir pagalbos mokiniui 

skyriaus) vadovė Vilija Perminienė. 

5. Informacija apie konferenciją teikiama Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

interneto svetainėje adresu http://www.papilesgimnazija.lt  

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Konferencijos tikslas - pristatyti Žemaitijos krašto išskirtinumą.  

7. Konferencijos uždaviniai: 

7.1. Ugdyti mokinių pilietinę savivoką. 

7.2. Ugdyti mokinių pilietinę savivoką.  

7.3. Skatinti žemaičių krašto, tradicijų, amatų, istorinių bei kultūros objektų pažinimą. 

7.4.  Skatinti mokyklos ir mokinių šeimų bendradarbiavimą.  

 

 III. KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS 

8. Žemaičių krašto tradicijos, amatai, istoriniai bei kultūros objektai. 

8.1. Vietovardžiai, jų kilmė. 

8.2. Žemaitiški pasakojimai, žaidimai ir dainos. 

8.3. Pasakojimai apie išvykas po Žemaitiją. 

8.4. Žemaitijos, jos miestų, kaimų ar žymių, įdomių vietų atsiradimo istorijos. 

8.5. Architektūros, gamtos, istoriniai bei meno paminklai. 

8.6. Žemaitijos kulinarinis paveldas. 

 

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

9. Konferencijoje kviečiami dalyvauti I–IV klasių mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. 

http://www.papilesgimnazija.lt/


VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

10. Konferencija vyks 2019 m. kovo 14 d. Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijoje 

(Nepriklausomybės g. 62, Papilė). Pradžia 11:00. Registracija nuo 10:30. 

11. Užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) iki 2019 m. kovo 1 d. siųsti elektroniniu paštu 

szarambiene@gmail.com. 

12. 12.Konferencijai pateikiami mokinių ir/ar jų tėvų pranešimai (vaizdiniai, žodiniai ar stendiniai), 

meninės programos (kompozicijos).  

13. Pristatymui skiriamas laikas  5–10 min.  

14. Konferencijos pranešėjai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais. Mokytojams, ruošusiems 

mokinius ir dalyvavusiems konferencijoje, bus išduodamos pažymos apie metodinę veiklą.  

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Ramūnas Perminas – gimnazijos direktorius; 

Vilija Perminienė – švietimo padalinio (pradinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus) 

vadovė; 

Gražina Karvelienė - švietimo padalinio (direktoriaus pavaduotoja) vadovė; 

Stefanija Zarambienė - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Dalia Karvelytė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Alma Juzumienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Salomėja Dapšienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja; 

Jūratė Tupikienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja; 

Ligyta Petkuvienė - pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja; 

Andžela Raustienė - pradinio ugdymo mokytoja; 

Asta Malachauskaitė – vyresnioji muzikos mokytoja; 

Eglė Zaveckienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė; 

Aušra Jankaitienė – keramikos ir amatų neformaliojo švietimo būrelių vadovė; 

Angelė Buinienė –floristikos neformaliojo švietimo būrelio vadovė; 

Edvardas Liachauskas – foto-video neformaliojo švietimo būrelio vadovas. 

 

VII. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO PARTNERIAI 

Ventos regioninis parkas, UAB ,,Grūstė“ 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Registracijos ir kitais klausimais galima teirautis telefonu 868427295 (Stefanija Zarambienė). 

16. Visi klausytojai gaus Akmenės Jaunimo ir Suaugusiųjų švietimo centro pažymėjimus. 

Pažymėjimo kaina 2 eurai. 

________________________ 

 


