
PATVIRTINTA  
Kauno Veršvų vidurinės mokyklos direktorės  
2015 m. kovo  d. įsakymu Nr. V-233 

 

RESPUBLIKINĖS MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ MOKSLINIŲ TIRIAMŲJŲ, KŪRYBINIŲ 
DARBŲ KONFERENCIJOS „STEBIU-TIRIU-ATRANDU-DALINUOSI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai nustato respublikinės mokinių konferencijos „Stebiu – tiriu – atrandu – dalinuosi“  

 (toliau – Konferencija) organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Konferenciją organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir 
turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno technologijos universiteto  
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukologijos katedra, Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras ir Kauno Veršvų  vidurinė mokykla. 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Konferencijos organizavimo tikslas – skatinti aktyvų mokytojų bei mokinių domėjimąsi moksline 
veikla, ugdyti kūrybiškumą ir gebėjimus pritaikyti žinias praktikoje, skatinti mokinius atlikti 
tiriamąją veiklą bei dalintis gerąja patirtimi.  

4. Konferencijos uždaviniai:  

4.1. Skleisti nuolat besimokančio ir tobulėjančio žmogaus galimybes, keliant mokinių motyvaciją 
mokytis užsienio kalbų bei  stiprinant tarptautiškumo ir europines dimensijas (ELOS).  

4.2. Skatinti domėtis mokinius moksline tiriamąja veikla, naudojant inovatyvius mokslo pateikimo 
metodus ir priemones. 

4.3. Plėtoti mokinių pažinimo kompetenciją, atliekant tiriamuosius ir kūrybinius darbus. 

4.4. Įtraukti mokslo atstovus, kurie savo pavyzdžiu skleistų mokslo naudą, prasmę jaunimui. 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

5. Konferencija vyks  2015 m. balandžio 23 d.  (ketvirtadienį)  Kauno Veršvų vidurinėje 

mokykloje (Mūšos g. 6, Kaunas).  

6.  Registracija į konferenciją vyksta internetu iki 2015 m. balandžio 16 d. 

7. Konferencijos pradžia 13.00 val.  (dalyvių  registracija nuo 12.00  val.).  

8. Mokiniai ir mokytojai savo darbus pristatys šiose sekcijose:  



8.1. ELOS sekcija: 

8.1.1. Tarptautiškumo ir europinių dimensijų sklaida pamokose. 

8.1.2. Užsienio kalbos ir mokomojo dalyko integracija (pristatymas anglų kalba). 

8.1.3. Diskusija - dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties sklaida (galima eksponuoti 
stende). 

8.2. Humanitarinių mokslų sekcija. 

8.3. Socialinių mokslų sekcija. 

8.4. Tiksliųjų, gamtos mokslų ir technologijų sekcija.  

8.5. Menų sekcija.  

8.6. Sveikos gyvensenos, kūno kultūros ir sporto sekcija. 

9. Konferencijos organizavimo grupė: 

Profesorė, habil. dr. Palmira Juceviciene, KTU, ELOS mokyklų nacionalinis koordinatorius. 

Jolanta Gulbinienė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos direktorė. 

Gita Žukovskienė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Renata Lincevičienė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos administratorė, ekonomikos ir verslumo 
mokytoja. 

Birutė Dručkutė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja, ELOS ir 
tarptautinių projektų koordinatorė. 

Žaneta Malinauskienė,  Kauno Veršvų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

Nijolė Navickienė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė. 

Jūratė Skvarčinskienė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja. 

Danguolė Jacikienė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos geografijos mokytoja metodininkė. 

IV. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE 

10.  Konferencijoje gali dalyvauti respublikos ugdymo įstaigų 5 -12  klasių mokiniai ir mokytojai.  

11.  Mokiniai ir mokytojai konferencijos dalyviais  tampa užpildę ir pateikę registracijos anketą 
(priedas Nr. 1) el. paštu: zukovskiene.gita@gmail.com Jūsų registraciją patvirtinsime persiųsdami 
konferencijos programą. 

13.  Užsiregistravę dalyviai  iki 2015 m. balandžio 16 d. privalo pateikti savo darbo aprašą 
pagal reikalavimus (priedas Nr. 2) ir konferencijos metu skaityti pranešimą arba perengti stendinį 
pranešimą.  



14. Pranešimą skaito mokiniai, mokiniai ir mokytojai (kartu),. Pranešimui skiriamos ne daugiau 5 
- 7 min.  

15. Konferencijos dalyviams bus išsiųstas elektroninis leidinys su pranešimais į registracijos 
anketoje nurodytą elektroninį paštą.  

16.  Mokiniai apdovanojami organizatorių padėkos raštais. 

17. Mokytojams, kurių mokiniai rengė pranešimus konferencijai arba skačiusiems pranešimus kartu 
su mokiniais,  bus parengta Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažyma (atsispausdinti iš 
http://kpkc.lt/index.php/veikla/pazymos).  

18. Taip pat bus parengta Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažyma dėl dalyvavimo 
konferencijoje (atsispausdinti iš http://kpkc.lt/index.php/veikla/pazymos).  

19.  Pasikeitus konferencijos datai ar laikui, užsiregistravę dalyviai bus informuojami atskiru raštu. 

 

 

 -------------------------------- 

Konferencijos programa 

13.00 - 14.00 val.  – Konferencijos atidarymas, plenarinis posėdis.  

(Kavos atsigerti galimybė bus sudaryta darbo vietoje) 

14.10 – 16.00 val.  – Darbas sekcijose. 

16. 10 – 16.40 val. – Moderatoriai apibendrina mokinių ir mokytojų pasisakymus. 

16.40-17.00 val. konferencijos apibendrinimas. 

17.00 val. - Konferencijos pabaiga 

(Tikslesnė programa bus pateikta vėliau) 

 

 

 

 

 

 

 

 


