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VILNIAUS MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
KONFERENCIJOS „AUGU SĄMONINGAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konferencija „AUGU SĄMONINGAS“ yra viena iš
Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vilniaus Žemynos progimnazijos organizuojamų
veiklų, skirtų „Vaikų linijos“ inicijuotam renginiui „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE
PATYČIŲ“ paminėti.
2. Konferencijos nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo
tvarką, rengėjus.
II.KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konferencijos tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į sąmoningumo ugdymo svarbą.
4. Konferencijos uždaviniai:
4.1. aptarti su mokiniais „sąmoningumo“ sąvoką bei jos svarbą gyvenime;
4.2. ugdyti dėmesingumą savo mintims, jausmams bei poelgiams ir atsakomybę už juos;
4.3. mokyti kurti pagarbius ir geranoriškus santykius su savimi, kitais žmonėmis, aplinka bei
supančiu pasauliu;
4.4. ugdyti mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, emocinį intelektą ir
saviraišką;
4.5. skatinti mokinius dalintis gerąja sąmoningumo praktikavimo kasdieniniame gyvenime
patirtimi.

III.KONFERENCIJOS DALYVIAI
5. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių
mokiniai, kuriems pasirengti padės ugdymo įstaigų pedagogai ir/ar švietimo pagalbos
specialistai.
6. Konferencijoje dalyvaujančios komandos dydis - iki 5 žmonių.
7. Konferencijoje dalyvaujančių komandų skaičius ribotas – iki 10 komandų. Iš vienos mokyklos gali
dalyvauti kelios komandos.

II.

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

6. Konferencija vyks 2020 m. kovo 20 d. (penktadienį) 9.30 val. Vilniaus Žemynos
progimnazijoje (Žemynos g. 14, Vilnius ), registracija nuo 9 val. aktų salėje.
7. Konferencijoje dalyvaujanti komanda užpildo registracijos formą (priedas) ir iki 2020 m. kovo
13d. atsiunčia ją adresu: vpptkonferencija@gmail.com. Užsiregistravę dalyviai gauna
patvirtinimą apie sėkmingą registraciją ir įsipareigoja dalyvauti konferencijoje.
8. Komandas kviečiame pasidalinti gerąja patirtimi tema ,,Augu sąmoningas“. Pranešimuose
turi atsispindėti, kaip vaikai supranta sąmoningumą santykyje su savimi, žmonėmis, aplinka ir
supančiu pasauliu ir kaip sąmoningumą praktikuoja kasdieniniame gyvenime (pvz., kaip mokosi
atpažinti emocijas/jausmus ir juos išreikšti tinkamai; kaip rūpinasi psichine, fizine, socialine
gerove; ką renkasi valgyti ir kaip rūpinasi savo kūnu; kaip pozityviais būdais mokosi
nusiraminti, pailsėti, efektyviai mokytis; kaip palaiko draugiškus santykius su draugais ir šeimos
nariais; kaip nepiktnaudžiauja informacinių technologijų naudojimusi; kaip tausoja aplinką ir
gamtos išteklius; kaip mažina triukšmo žalą ir taršą; kaip saugo augalus, gyvūnus; kaip mažina
vartotojiškumą, prisideda prie rūšiavimo ir pan.).
9. Pranešimo trukmė 5-10 min.
10. Pranešimas gali būti parengtas PowerPoint programa, pasitelkta vaidyba, šokiai, dainos,
literatūra, dailė, žaidimai ir kt.
11. Pranešimą pristato visi jį rengę mokiniai.
12. Pranešimai turi būti paruošti taisyklinga lietuvių kalba.
13. Konferencijos dienotvarkę sudaro dvi dalys:
13.1. pranešimų pristatymas (rengia komandos);
13.2. praktinės, kūrybinės užduotys grupėse (rengia organizatoriai).
14. Konferencija nemokama.
15. Kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka.
16. Konferencijos dalyvių skaičius ribotas.
17. Mokiniams, dalyvavusiems konferencijoje, bei pedagogams, padėjusiems pasiruošti mokiniams,
bus išduodamos Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos – patvirtinimas apie
dalyvavimą renginyje.

III.

KONFERENCIJOS RENGĖJAI

18. Konferencijos koordnatoriai ir vykdytojai:
Vilniaus Žemynos progimnazijos psichologė Rūta Mickevičienė, tel. 860011808;
Vilniaus Žemynos progimnazijos socialinė pedagogė Ona Lukoševičienė, tel. 867301980;
Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė, tel.
868044555.
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