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RESPUBLIKINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ GAMTAMOKSLINĖ KONFERENCIJA
„VANDUO SUPA MUS... ŽEMĖS VANDENYS: TYRINĖJU IR SAUGAU“

I. BENROSIOS NUOSTATOS
1.1. Konferencijos „Vanduo supa mus... Žemės vandenys: tyrinėju ir saugau“ nuostatai
reglamentuoja renginio tikslus, informaciją apie konferenciją, dalyvavimo sąlygas ir registraciją.
1.2. Konferencijos organizatoriai – Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių
mokytojos metodininkės Vilma Leskauskienė, Jolanta Valasinavičienė, vyresnioji mokytoja Vitalija
Kojelytė Gervickienė.
TIKSLAS
1.3. Analizuojant mus supantį pasaulį, skatinant aktyvų mokinių bendradarbiavimą ir
tenkinant jų saviraiškos poreikius, žadinti mokinių norą domėtis aplinkosaugos problemomis.
II. UŽDAVINIAI
2.1. Ugdyti mokinių tiriamojo darbo gebėjimus, gebėjimą sklandžiai reikšti savo mintis ir
argumentuotai perteikti savo nuomonę, kūrybišką ir kritinį mąstymą.
2.2. Skatinti mokytojo – mokytojo, mokytojo – mokinių, mokinių – mokinių
bendradarbiavimą.
2.3. Suteikti galimybę dalintis atrastomis žiniomis apie Lietuvos vandens telkinius, jų svarbą,
išsaugojimą.

III. LAIKAS IR VIETA
3.1 Respublikinė pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Vanduo supa mus...
Žemės vandenys: tyrinėju ir saugau” vyks 2020 m. kovo 20 d. 12.00 val. Vilniaus Simono Daukanto
progimnazijoje (Naugarduko g. 7, Vilnius). Registracija nuo 11.00 val.

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI
4.1. Konferencijoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos pradinių klasių mokiniai.

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA
5.1. Dalyvių registracija vyksta iki 2020 m. kovo 10 d. el. paštu: valjjola@gmail.com,
užpildant dalyvio anketą (priedas Nr.1). Dalyvių skaičius ribotas. Konferencijoje dalyvaus 12 pirmųjų
užsiregistravusių pranešėjų.

VI. KONFERENCIJOS TURINYS IR EIGA
6.1. Konferencija skirta kovo 22 dieną švenčiamai Pasaulinei vandens dienai paminėti.
6.2. Konferencijoje galima pristatyti pranešimus, demonstruoti bandymus, stendinius
pranešimus. Skaitomas vienas pranešimas (1-2 mokiniai).
6.3. Mokinys konferencijos metu skaito pranešimą pateikta tema, demonstruoja bandymus
arba pristato atliktų bandymų eigą ir rezultatus.
6.4. Pranešimas gali būti pateiktas stendinio pranešimo forma, bandymų demonstravimu,
montažu, Microsoft Power Point programoje arba Prezi programoje.
6.5. Pranešimo trukmė 5-10 min.
6.6. Konferencijos metu dalyviai bus skatinami pateikti klausimus pranešėjams, diskutuoti.

VII. VERTINIMAS
7.1. Dalyviams ir juos paruošusiems mokytojams bus įteiktos dalyvio pažymos, padėkos
raštai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Konferencijos vykdytojai pasilieka teisę koreguoti ir pildyti konferencijos nuostatus bei
programą.
Informacija dėl konferencijos teikiama:
Vilma Leskauskienė

Jolanta Valasinavičienė

leskauskiene.vilma@gmail.com

valjjola@gmail.com

Tel. 8 656 58230

Tel. 8 671 13122

SUDERINTA
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
Eglė Ankėnienė
2020-02-18

Priedas Nr. 1

Respublikinė pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija
„Vanduo supa mus... Žemės vandenys: tyrinėju ir saugau“

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
2020 m. kovo 20 d. 12.00 val.
Vilnius
Konferencijos dalyvio registracijos anketa
Mokinio vardas, pavardė
Mokykla
Klasė
Mokytojo vardas, pavardė
Kontaktinis telefonas
Elektroninis paštas
Pranešimo tema
Reikalinga įranga
Pietūs

