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TARPTAUTINĖS KŪRYBINĖS-PATYRIMINĖS KONFERENCIJOS 

„KARYBA KITAIP“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja tarptautinės kūrybinės-patyriminės konferencijos 

„Karyba kitaip“ (toliau – Konferencijos) tikslą ir uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką.  

2. Konferenciją organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Generolo Povilo 

Plechavičiaus kadetų licėjus ir Kauno miesto muziejus. 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos tikslas – plėtoti karybos integravimo galimybes į ugdymo procesą 

įgyvendinant šiuolaikinio mokymosi paradigmą. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. dalintis gerąja patirtimi integruojant karinį ugdymą į formalųjį ugdymą; 

4.2. gerinti ir tobulinti karinio ugdymo formas neformaliajame ugdyme; 

4.3. keistis karinio ugdymo galimybėmis (integravimo formomis) su kitomis 

institucijomis; 

4.4. formuoti mokinių tiriamosios veiklos, mokslinio ir kritinio mąstymo įgūdžius. 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Konferencija vyks 2019 m. sausio 25 d. 13 val. Generolo Povilo Plechavičiaus 

kadetų licėjuje (Žeimenos g. 66, Kaunas). Registracijos pradžia – 12.30 val. 

6. Konferencijos organizatoriai: 

Ingrida Levickienė, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas. 

Kuratorė – Loreta Vosylė, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

Ričardas Žilaitis, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui; 

Olgita Cironkaitė, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos 

mokytoja ekspertė, 

Aida Jazavitienė, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė; 

Vita Vitkauskienė, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos 

vyresnioji mokytoja; 

Jūratė Ivanauskienė, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos 

mokytoja ekspertė, 
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Danutė Vilkienė, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytoja 

metodininkė. 

7. Konferencijos dalyviai: Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, 8, I–IV 

gimnazijos klasių mokiniai (3–4 mokiniai iš mokyklos), Kauno miesto muziejus, užsienio 

partneriai, būrelių vadovai, instruktoriai, bendruomenė. 

8. Siūlomos pranešimų temos: 

8.1. Žmogus ir tėvynė.  

8.2. Karo vaizdavimas literatūroje ir mene.  

8.3. Mokinio fizinis aktyvumas ir karinė. 

8.4. Lietuvos kariuomenė, šiuolaikiniai kariniai konfliktai ir nacionalinis saugumas. 

8.5. Asmenybės formavimas ugdant Tėvynės gynėją. 

9. Konferencijos darbo formos: 

9.1. Plenarinis posėdis. 

9.2. Teoriniai pranešimai.  

9.3. Praktinė veikla (kūrybinės dirbtuvės, karinė veikla, edukacijos).  

9.4. Mokinių darbų paroda, stendiniai pranešimai. 

9.5. Kareiviška košė ir apdovanojimai. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE 

 

10. Konferencijos dalyviai ir pranešėjai užpildo registracijos anketą ir iki 2019 m. 

sausio 18 d. atsiunčia nurodytu el. paštu karyba.kitaip@gmail.com. 

11. Pranešimui pristatyti plenariniame posėdyje skiriama 20 min., grupėje – 5–7 min. 

12. Informacija teikiama el. paštu olgitaorama@gmail.com arba tel. 8 682 62576 

(Olgita Cironkaitė), tel. 8 682 32938 (Aida Jazavitienė).  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyviams ir pranešėjams bus išduodamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

pažymos. 

____________________________ 
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REIKALAVIMAI  

  

 

Stendiniam pranešimui: 

1. A1 formato lapas. 

2. Vaizdai turi būti paaiškinti komentarais. 

3. Pranešimas turi būti paruoštas eksponuoti stende. 

4. Lapo viršuje didžiosiomis raidėmis (šrifto dydis ne mažesnis kaip 20 pt) rašomas 

pranešimo pavadinimas. 

5. Po pavadinimu vienoje eilutėje rašomi autoriaus(-ių) vardas, pavardė, žemiau – 

institucijos pavadinimas, miestas. 

6. Stendinio pranešimo teksto šrifto dydis – ne mažesnis kaip 14 pt. 
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Registracija skaitantiems pranešimus 

 

Atstovaujama institucija 

(didžiosiomis raidėmis) 

 

 

Informacija apie pranešimą:  

Autorius (mokinio (-ės) vardas, 

pavardė, klasė) 

 

 

 

Pranešimo tema 

 

 

Pranešimui reikalingos priemonės  

 

Informacija apie mokytojus:   

Mokytojo(-os) vardas, pavardė 

(didžiosiomis raidėmis) 

 

Kvalifikacinė kategorija  

 

Elektroninio pašto adresas  

Telefono numeris (mobilus)  

Apie gautą Jūsų registracijos paraišką informuosime el. paštu. 

 

Registracija klausytojams 

 

Atstovaujama institucija 

(didžiosiomis raidėmis) 

 

 

Mokinio (-ės)/ mokinių vardas (-

ai) , pavardė (-ės), klasė 

 

 

 

Informacija apie mokytojus:   

Mokytojo(-os) vardas, pavardė 

(didžiosiomis raidėmis) 

 

Kvalifikacinė kategorija  

 

Elektroninio pašto adresas  

Telefono numeris (mobilus)  

Apie gautą Jūsų registracijos paraišką informuosime el. paštu. 

 

 


