
PATVIRTINTA 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-290 

 

 

TARPTAUTINĖS  MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS  

„AŠ – MES – PASAULIS“,  

SKIRTOS Č. SUGIHAROS METAMS LIETUVOJE PAMINĖTI, 

NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai nustato pirmos pagrindinio ugdymo pakopos (5–8 kl.)  ir gimnazijos  

(I–IV kl.) mokinių ir mokytojų konferencijos (toliau – Konferencija), skirtos Č. Sugiharos metams 

Lietuvoje paminėti, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Ši konferencija yra vienas iš Sugiharos metams skirtų renginių https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11489af12af011ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=zjgvsmhkl 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos organizavimo tikslas – skatinti mokinius domėtis juos supančiu 

pasauliu, atkreipti dėmesį į mūsų valstybės ir globalias visuomenės socialines ir aplinkosaugos 

problemas, skatinti mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi su kolegomis. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. Ugdyti mokinių humanistines vertybes, sąmoningumą, atsakomybę už savo 

veiksmus, formuoti aplinkai palankaus elgesio įgūdžius. 

4.2. Ieškoti istorijos ir nūdienos pasaulio žmonijos tolerancijos pavyzdžių, socialinių, 

pilietinių, kultūrinių ir kt. sąsajų. 

4.3. Formuoti mokinių praktinės/tiriamosios veiklos, mokslinio mąstymo, duomenų 

analizės ir gautų rezultatų pateikimo įgūdžius. 

4.4. Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis gimtąja ir 

užsienio kalbomis, kūrybiškai mąstyti, naudoti informacines technologijas. 

4.5. Suteikti mokytojams galimybę pasidalinti gerąja savo darbo patirtimi. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11489af12af011ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=zjgvsmhkl
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11489af12af011ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=zjgvsmhkl
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III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Konferencija vyks 2020 m. spalio 15 d. (ketvirtadienį) Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijoje (adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas). Konferencijos pradžia 13 val. (registracija 

nuo 12.30 val.).  

Pasikeitus aplinkybėms konferencija bus organizuojama nuotoliniu būdu. Prisijungimai 

ir nuorodos bus išsiųstos užsiregistravusiems dalyviams. 

6. Mokiniai skaitys pranešimus šiose sekcijose: 

Humanitarinių mokslų sekcija 

Socialinių mokslų sekcija 

Tiksliųjų mokslų sekcija 

Gamtos mokslų sekcija 

Kūno kultūros ir sveikos gyvensenos sekcija 

Technologijų ir menų, dorinio ugdymo sekcija 

7. Mokytojai skaitys pranešimus kartu su mokiniais arba mokytojų sekcijoje. 

8. Konferencijos organizatoriai: 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras; 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija; 

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla. 

9. Konferencijos organizavimo darbo grupė: 

Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė; 

Lina Viršilienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė; 

Rovena Kvaraciejūtė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė; 

Regina Erlickytė – Marčiukaitienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Laima Dilkevičienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos geografijos mokytoja 

ekspertė; 

Gediminas Čapkauskas, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos biologijos 

mokytojas metodininkas; 

Rimantė Grumadaitė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos informacinių 

technologijų mokytoja. 

10. Konferencijos partneriai:  

LR Užsienio reikalų ministerija 

Japonijos ambasada 
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Sugiharos muziejus 

VDU Azijos studijų centras 

Yaotsu savivaldybės švietimo departamentas, Gifu per. Japonija 

 

IV SKYRIUS 

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE 

 

11. Konferencijoje gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigų 5-12 klasių 

mokiniai ir įvairių dalykų mokytojai. 

12. Mokiniai ir mokytojai konferencijos dalyviais tampa pateikę užpildytą dalyvio 

paraišką (priedai Nr. 1, 2, 3) iki 2020 m. spalio 5 d. elektroniniu paštu, adresu 

renginiai@dobkevicius.lt (tel. pasiteiravimui +370 689 11203). 

13. Mokiniai, atliepdami konferencijos temą, pristatys pranešimus apie Ch. Sugiharos 

asmenybę, Lietuvos ir Japonijos socialines, kultūrines sąsajas, taip pat tolerancijos, holokausto, 

kovos menų, tarpkultūrinio dialogo, aplinkos tausojimo ir kitomis socialinių, gamtos ir kt. mokslų 

temomis. 

14. Mokytojai pasidalins sėkmingų pamokų patirtimi, projektinės veiklos pavyzdžiais, 

tyrimų metodikos naujovėmis ir kita ugdymo patirtimi. 

15. Parengto pranešimo pristatymui skiriamos ne daugiau kaip 5 minutės.  

16. Konferencijos dalyviams bus išduodama pažyma apie dalyvavimą konferencijoje. 

17. Pasikeitus epidemiologinei situacijai, konferencija gali vykti mišriu ir/arba 

nuotoliniu būdu (bus informuojama). 

________________________________ 
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Priedas Nr. 1 

 

Tarptautinės mokinių ir mokytojų tiriamųjų darbų konferencijos  

„Aš – Mes – Pasaulis“, skirtos Č. Sugiharos metams Lietuvoje paminėti, 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

MOKINIAMS, SKAITANTIEMS PRANEŠIMĄ: 

Mokinio vardas, pavardė  

Klasė  

Ugdymo įstaiga  

Pranešimo pavadinimas  

Sekcija  

Darbo pristatymui 

reikalingos priemonės 

 

Darbo vadovo vardas, 

pavardė, pareigos, 

telefonas, el. paštas 

 

 

   



5 

Priedas Nr. 2 

 

Tarptautinės mokinių ir mokytojų tiriamųjų darbų konferencijos  

„Aš – Mes – Pasaulis“, skirtos Č. Sugiharos metams Lietuvoje paminėti, 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

MOKYTOJAMS, SKAITANTIEMS PRANEŠIMĄ: 

Mokytojo vardas, pavardė  

Pareigos  

Ugdymo įstaiga  

Pranešimo pavadinimas  

Darbo pristatymui 

reikalingos priemonės 
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Priedas Nr. 3 

Tarptautinės mokinių ir mokytojų tiriamųjų darbų konferencijos  

„Aš – Mes – Pasaulis“, skirtos Č. Sugiharos metams Lietuvoje paminėti, 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

MOKYTOJAMS KLAUSYTOJAMS (BE PRANEŠIMO): 

Vardas, pavardė  

Pareigos  

Ugdymo įstaiga  

 

   


