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VILNIAUS MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJOS  

„MANO MAŽASIS PASAULIS“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konferencijos „Mano mažasis pasaulis“ (toliau – Konferencija) nuostatai reglamentuoja 

konferencijos tikslus, dalyvius, organizavimo ir pranešimų bei kūrybinių darbų pristatymo bei 

vertinimo tvarką.  

2. Organizatoriai: 

2.1. konferencijos organizatoriai pradinių klasių mokytoja metodininkės Raimonda 

Petkūnienė ir Virginija Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja Alma Venslovaitė; 

2.2. konferencijos koordinatorius Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas ir uždaviniai: 

3.1. skatinti mokinių smalsumą, domėjimąsi supančia aplinka, diskusijų kultūrą ir 

kritinį mąstymą; 

3.2. mokyti  mokinius raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti savo mintis, naudoti 

informacines, komunikacines technologijas; 

3.3. ugdyti mokinių kūrybingumą, norą pažinti save, pasitikėjimą savimi; 

3.4. ugdyti tiriamojo darbo gebėjimus, formuoti praktinės veiklos įgūdžius; 

3.5. sudaryti galimybę mokiniams atskleisti savo gebėjimus, talentus.  

 

III. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Laikas ir vieta. 

4.1. Konferencija vyks 2018 m. kovo 29 d. 10 val. Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 

(Jankausko g. 17, Vilnius) Aktų salėje. 



4.2. Dalyvių registracija vyks kovo 29 d. nuo 9.30 iki 9.50 val.  

5. Dalyviai: Vilniaus miesto 1 - 4 klasių mokiniai. 

6. Dalyvių paraiška siunčiama el. p.: petrikiene.spindulio@gmail.com (priedas Nr.1) iki kovo 

23 d. 

7. Darbo pateikimas.  

7.1. Mokiniai konferencijoje pristato pranešimo pateiktis, stendinius pranešimus, 

parengtus projektinius darbus  ar kt. (filmą, inscenizaciją ir t.t.) ir pateikia iki kovo 

23 d. organizatoriams: 

7.1.1. konferencijos pranešimo pateiktys siunčiamos kartu su paraiška; 

7.1.2. projektiniai darbai, stendiniai pranešimai pristatomi į Vilniaus „Spindulio" 

progimnaziją (Jankausko g. 17)  8 – 16 val. darbo dienomis. 

7.2. Mokiniai konferencijos metu pasirinkta forma pristato atliktų tyrimų, bandymų 

duomenis apie juos supančią aplinką, augalus ar gyvūnus, pristato asmenines 

sėkmes, sportinius ar meninius pasiekimus, renkamas kolekcijas ir t. t. 

7.3. Konferencijos metu dalyviai bus skatinami pateikti klausimus pranešėjams, 

diskutuoti. 

8. Informacija pranešėjams: 

8.1. pranešimą gali pristatyti vienas mokinys ar vaikų grupė; 

8.2. darbo pristatymui konferencijos metu skiriamos 5-8 min, laikas bus 

reglamentuojamas; 

8.3.  stendinio pranešimo formatas: A4 - A1 lapai. Stendinis pranešimas turi būti 

pakabinamas arba pastatomas. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių ir pranešimų trukmę. 

10. Konferencijos dalyviams bus įteiktos padėkos.  

11. Konferencijai pateikti darbai bus grąžinami. 

12. Konferencijos informacijos sklaida – Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos tinklapyje 

www.spindulioprogimnazija.lt 

13. Iškilus klausimams galima kreiptis į mokytoją R. Petkūnienę, tel. Nr. 8 683 77827. 

________________________________________ 
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Priedas Nr. 1 

KONFERENCIJOS „MANO MAŽASIS PASAULIS“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

1. Įstaigos/organizacijos pavadinimas (adresas, telefonas, elektroninis paštas): 

 

 

2. Pranešimo pavadinimas: 

 

 

4. Autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), klasė: 

Vardas Pavardė Klasė 

   

   

   

 

*Darbo pateikimo forma (nurodyti tik vieną): 

□ Stendinis pranešimas 

□ Pranešimas 

□ Kita (įrašyti)  ___________________________________________________________ 

 

 

3. Atsakingas mokytojas (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, elektroninis paštas): 

 

 

5. Trumpa pranešimo santrauka (ne daugiau kaip 10 sakinių, pristatant pranešimo esmę): 

 

 

 

 

 

6. Pranešimo pristatymui reikalingos priemonės: 

 

 


