
Konferencijos programa 

 

11.30-12.00 Registracija. 

12.00-12.20 Konferencijos atidarymas. 

Kompozicija „Skaityti gera“. Vadovė –

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės 

mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė Rima Česnauskienė. 

Sveikinimo žodis. 

12.20-13.20 „Nepaskęsti knygų jūroje“. 

Privalomųjų ir rekomenduojamųjų 

kūrinių sąsajos. Pranešėja – mokslų daktarė, 

profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė. 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 

13.20-14.20 „Ar mokiniams galėtų būti 

lietuvių literatūra svarbesnė ir įdomesnė?“ 

Pranešėjas – dr. Darius Kuolys. Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis 

mokslo darbuotojas.  

14.20-14.50 Kavos pertrauka. Pertraukos 

metu bus galima susipažinti ir įsigyti 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

leidinių. 

14.50-15.50 „Kūrybiškas šiuolaikinis 

mokymas dirbant pagal atnaujintas lietuvių 

kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

programas“. Pranešėja – mokytoja ekspertė, 

2009 Metų mokytoja Dainora Eigminienė. 

15.50-16.00 „Biblioterapija. Kas tai?“ 

Pranešėja – Plungės rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos informacijos ir mo-kymo 

centro vedėja Virginija Liutikaitė. 

16.00-16.10 „Biblioterapija: suprasti ir 

atrasti save knygose“. Pranešėja – Tverų 

gimnazijos Medingėnų skyriaus pagrindinės 

mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros 

vyresnioji mokytoja Kristina Untulytė-

Kleinienė. 

16.10-16.20 „Dialogas su tradicija Plungės 

devintokams“. Pranešėja – Plungės „Saulės 

gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė Rita Barniškienė. 

16.20-16.30 „Įdomi pamoka netradicinėje 

erdvėje‘‘. Pranešėjos – Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazijos  lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojos metodininkės Vida 

Milkintienė ir Jolanta Kasiliauskienė. 

16.30-16.40 „Žemaičių tarmės puoselėjimas 

mūsų krašte“. Pranešėja – Plungės 

akademiko Adolfo Jucio pagrindinės 

mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros 

vyresnioji mokytoja Rineta Raudienė. 

16.40 Konferencijos užbaigimas. 

Literatūrinė kompozicija „O aš einu vėl 

žemės ilgesy‘‘. Žemaičių Kalvarijos kultūros 

centro direktorė Rima Jokubauskienė ir 

Žemaičių Kalvarijos vyskupo Motiejaus 

Valančiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir 

literatūros vyresnioji mokytoja Laima 

Smulkienė. 
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„Grąžinti knygą į vaikų rankas – 

iššūkis XXI amžiaus mokytojui“ 
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„Žmogus, turintis rankose vertingą knygą, 

niekados negali būti vienišas.“ (K. Goldonis) 

 

Konferencija „Grąžinti knygą į vaikų 

rankas – iššūkis XXI amžiaus mokytojui“ 

 Konferencija skirta Knygos ir Kalbos 

kultūros metams. 
 Siekti, kad knyga grįžtų  į vaikų 

rankas;  išmokyti jaunuosius skaityto-

jus „nepaskęsti knygų jūroje“, laikan-

tis pagrindinio orientyro – aktualiau-

sių, privalomųjų bei rekomenduojamų-

jų knygų sąrašo. 

 Formuoti objektyvų požiūrį į dramatiš-

ko laikotarpio rašytojus, žvelgiant į jų 

kūrybą istoriniame kontekste. 

 Susipažinti su naujausiais literatūros 

dėstymo metodais; siekiant sudominti 

mokinius, išnaudoti informacinių 

technologijų teikiamas galimybes. 

 

Konferencija skirta Žemaitijos krašto 

bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių kalbos ir 

literatūros, pradinio ugdymo  mokytojams, 

kultūros  darbuotojams, bibliotekininkams. 

 

Konferencija vyks 2017 m., kovo 24 d.,  12 

val., Plungės akademiko Adolfo Jucio 

pagrindinėje mokykloje, A.Vaišvilos 32, 

Plungė.  

Konferencijos  pranešėjai 

AUŠRA 

MARTIŠIŪTĖ- 

LINARTIENĖ 

Literatūros ir tauto-

sakos instituto 

direktoriaus pava-

duotoja mokslo reikalams, humanitarinių 

mokslų daktarė, profesorė, monografijų ir 

mokslinių straipsnių autorė, literatūros vado-

vėlių „Skaitiniai‘‘ 7-9 klasėms, literatūros 

chrestomatijų 11-12 klasėms bendraautorė. 

 

DARIUS 

KUOLYS 

Vilniaus universite-

to docentas, Lietu-

vių literatūros ir 

tautosakos instituto 

senosios literatūros skyriaus vyresnysis 

mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų 

daktaras, kultūros istorijos tyrinėtojas, vi-

suomenės veikėjas, 1999-2002 m. – Kultūros 

ir švietimo ministras, 1998-2002 m. – 

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo 

Adamkaus patarėjas, mokslinių leidinių 

autorius, literatūros vadovėlių „Skaitiniai‘‘ 7-

9 klasėms, literatūros chrestomatijų 11-12 

klasėms bendraautorius.  

 

  

DAINORA 

EIGMINIENĖ 

Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytoja ekspertė, 

2009 m.  Metų mokytoja, „Lituanistų 

sambūrio“ valdybos narė, vadovėlių autorė, 

konsultantė. 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

naujausi leidiniai 

 

 

 

 

 

 

 


