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Vilniaus miesto ,,Spindulio“ progimnazija  

mokinių konferencijos ,,Mano sėkmė‘‘  

NUOSTATAI 
 

Bendrosios nuostatos 

Vilniaus miesto ,,Spindulio“ progimnazijos mokinių konferencijos nuostatai reglamentuoja renginio 

tikslus ir organizavimą. 

 

Konferencijos organizatoriai - ,,Spindulio“ progimnazijos direktorė V. Mozurienė. 

 

Už konferenciją atsakingi – direktoriaus pavaduotojai ugdymui R. Petrikienė, V. Žekonis,  

mokytojos K. Žukienė, A. Krukonienė, R. Polučanskė. 

 

Konferencijos tikslai 
1. Skatinti aktyvų mokytojų bei mokinių domėjimąsi moksline bei kūrybine veikla, ugdyti 

kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir gebėjimus pritaikyti žinias praktikoje, skatinti mokinius atlikti 

tiriamąją bei kūrybinę veiklą ir dalintis gerąja patirtimi. 

2. Prisidėti prie mokslinių tradicijų kūrimo bei plėtojimo progimnazijoje. 

 

Konferencijos uždaviniai 

1. Atskleisti ankstyvuosius mokinių gabumus bei jų saviraišką. 

2. Ugdyti mokinių smalsumą bei gilesnį domėjimąsi mokslu. 

3. Tobulinti mokytojų kompetencijas įžvelgiant kiekvieno mokinio unikalumą, atskleidžiant 

mokinio sėkmes.  

 

Konferencijos dalyviai 

1 – 8 klasių mokiniai. 

 

Konferencijos sąlygos 

Reikalavimai darbų pristatymui: 

Rekomenduojama pasirinktos temos pristatymo trukmė ne ilgesnė kaip 5 min. Pristatyme dalyvauti 

gali vienas mokinys arba grupė (2 -3). Pristatyme aiškiai pasakoma tema, išvardinami darbo 

autoriai, pateikiama medžiaga, pasakoma, koks gautas rezultatas. Savo darbą galima pristatyti 

įvairiu būdu: pranešimu, vaidinimu, paroda, plakatu, prezentacija (būdai neribojami). Pristatant 

temą pranešėjas ar pranešėjai turi vadovautis etiškumo ir kalbos taisyklingumo principais. 

 

Konferencija vyks trimis etapais:  

I etapas. (sausis – vasaris) Mokiniai ieško temų, atlieka savo pasirinktos ar dalyko mokytojo, 

klasės vadovo, tėvų pasiūlytos srities (humanitarinių, gamtos, socialinių, tiksliųjų mokslų, menų bei 

technologijų ir kt.) įvairios apimties, tematikos darbus per pamokas, neformaliojo ugdymo laiku ar 

namuose. Kuruojantis mokytojas konsultuoja mokinį.  

 



II etapas. (kovas – balandis) Mokiniai dalyvaujantys konferencijoje pasirinktas temas pristato 

savo klasėje iki kovo 30 d. ir suderina organizacinius klausimus su kuruojančiu mokytoju, 

informuoja konferencijos organizatorius (pateikia darbo anotaciją – klasė, mokinio(-ų) vardas, 

pavardė, kuruojančio mokytojo vardas, pavardė, sritis, darbo pavadinimas) iki 2017 m. balandžio 

15 d. 

 

III etapas. (gegužė) Mokinių konferencija vyksta mokyklos Aktų salėje 2017 m. gegužės 18 d.  

Dalyvių registracija- 9.00 val. 

Pradžia 10.00 val. 

1. Darbų pristatymas. 

2. Konferencijos dalyvių apdovanojimas. 

 

Baigiamosios nuostatos 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konferencijos nuostatus bei programą. 

 


