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Medžiagą siųskite el. paštu 

roma@sauletekis.lt 

 

iki 2016 m. vasario 26 d. 

 

Apie gautus Jūsų darbus informuosime  

elektroniniu paštu.  

 

Filmukų dydis neturi būti daugiau kaip 25 Mb.  

Jei yra didesnis, siųskite   

 

www.wetransfer.com 

 

Papildoma informacija teikiama tel. 868 214 545 

Reikalavimai straipsniams 

 

Dokumentas turi būti surinktas teksto rengimo 

programa Microsoft Word . 

 

Siunčiamo leidiniui straipsnio apimtis –  

iki trijų A4 formato puslapių. 

Tekstas renkamas Times New Roman šriftu 

vieno intervalo eilėtarpiu. 

Dokumento paraštės: kairėje – 3 cm,  

dešinėje – 1 cm, viršuje – 2 cm, apačioje – 2 

cm. 

 

Teksto formatavimo nustatymai (šrifto dy-

dis, stilius, teksto lygiuotė) 

Pavadinimas eilutės viduryje 14 pt,  

didžiosios raidės, pusjuodis. 

Autorius eilutės viduryje 12 pt,  pusjuodis. 

Organizacija (įstaigos pavadinimas), mokytojo 

(-ų) dėstomas  dalykas, vardas, pavardė 

(eilutės viduryje 10 pt, pasviręs (kursyvu). 

Pagrindinis tekstas (abipusė lygiuotė) 12 pt, 

normalus. 

 

Literatūros sąrašas (abipusė lygiuotė) 10 pt, 

normalus. 

 

 

Laukiame Jūsų 

  

Šiaulių regiono 7-10 klasių mokinius maloniai  

kviečiame į  teorinę-praktinę konferenciją  

„Su knygos šviesa per pasaulį“, kuri vyks  

2016 m. kovo 3 d.  

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje 

 

Konferencijos tikslas. 

Pagerbti knygnešius, išsaugojusius lietuvišką žodį, pa-

minėti J. Bielinio 170-ąsias gimimo metines, ugdyti 

skaitantį Lietuvos pilietį, siekiantį pažinti bei perimti 

savo tautos kultūrą. 

 

Konferencijos kryptys. 

Knygnešiai  – asmenybės, veikla. 

Knygos reikšmė žmogaus gyvenime. 

Šiaulių regiono rašytojai. 

Įdomiausia skaityta knyga. 

Mokytojų ar mokinių parašytos knygos. 

 

Konferencijos veiklos formos. 

1. Teorinė dalis: žodiniai, stendiniai ir vaizdo praneši-

mai, straipsniai, sceninės improvizacijos grupėse pagal 

pasirinktą kryptį (grupių darbo vietos ir laikas bus nuro-

dyti konferencijos programėlėje). 

2. Praktinė dalis: meninė veikla pagal pasirinktą meno 

sritį (ji bus vykdoma konferencijos dieną, o darbų po-

būdis nurodytas konferencijos programėlėje). 

3. Apibendrinimas, diskusijos. 

 

Dalyvavimas nemokamas 

Siųsdami darbą užpildykite dalyvio anketą, kurią rasite 

pridėtame Word  dokumente. 

 

Mokytojai, rengę mokinius konferencijai, gaus  

pažymas.  

 

 

 


