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Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 
Direktorės įsakymu 

 

 
 
 
 

RESPUBLIKINĖS MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS  

„ŽEMĖ MŪSŲ RANKOSE“,  

SKIRTOS PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai nustato respublikinės pradinių klasių (1-4 kl.) ir pirmos pagrindinio ugdymo 

pakopos (5-8 kl.) mokinių pažintinės konferencijos (toliau – Konferencija), skirtos pasaulinei Žemės 

dienai paminėti, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Ši konferencija yra vienas iš Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos 

įgyvendinamo tęstinio ekologinio projekto „Ekobumas“ renginių.  

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

3. Konferencijos organizavimo tikslas – skatinti mokinius domėtis juos supančiu pasauliu, 

atkreipti dėmesį į globalias aplinkos problemas, skatinti mokytojus dalintis gerąja savo darbo patirtimi su 

kolegomis. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. Formuoti aplinkai palankaus elgesio įgūdžius praktinėje veikloje, atskleisti kūrybinius 

gebėjimus. 

4.2. Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis, kūrybiškai mąstyti, 

naudoti informacines technologijas. 

4.3. Formuoti mokinių praktinės veiklos, mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius. 

4.4. Suteikti mokytojams galimybę pasidalinti gerąja savo darbo patirtimi. 
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III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Konferencija vyks 2014 m. kovo 19 d. (trečiadienį) Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo vidurinėje mokykloje (Aukštaičių g. 78, Kaunas). Konferencijos pradžia 13 val. 

(registracija nuo 12 val.).  

6. Mokiniai pranešimus skaitys sekcijose pagal amžiaus grupes: 1-4 klasių ir 5-8 klasių. 

7. Mokytojai skaitys pranešimus ir dalinsis gerąja savo darbo patirtimi mokytojų sekcijose. 

8. Konferencijos organizatoriai: 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyrius; 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius; 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla; 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras; 

Kauno miesto biologijos mokytojų metodinis būrelis. 

9. Konferencijos organizavimo darbo grupė: 

Birutė Žeimienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė; 

Agnė Mikelionienė, Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė; 

Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė; 

Rasa Puniškienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

Dr. Regina Erlickytė – Marčiukaitienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės 

mokyklos biologijos mokytoja (tel. 868911203; el. paštas: r.erlickyte@gmail.com); 

Ilona Murašovienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė. 

 

III. DALYVIMAS KONFERENCIJOJE 

 

10. Konferencijoje gali dalyvauti respublikos ugdymo įstaigų 1-8 klasių mokiniai, pradinių 

klasių, gamtos ir biologijos mokytojai. 

11. Mokiniai ir mokytojai konferencijos dalyviu tampa pateikę užpildytą dalyvio paraišką 

(priedas Nr. 1) iki 2014 m. kovo 10 d. elektroniniu paštu, adresu r.erlickyte@gmail.com (tel. 

pasiteiravimui 8 689 11203) 

12. Paraiškoje būtinai pateikiama informacija:  

• darbo pavadinimas;  

• autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), klasė; 
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• ugdymo įstaigos pavadinimas; 

• darbo vadovo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas; 

• darbo pristatymui reikalingos priemonės. 

13. Konferencijoje mokiniai parengs pranešimus, kuriuose pristatys atliktus tiriamuosius 

darbus, stebėjimus, projektus ir kt. gamtotyros, gamtosaugos, ekologijos temomis. 

14. Mokytojai pasidalins patirtimi ruošiant mokinius tiriamiesiems darbams, sėkmingų 

pamokų ir projektinės veiklos pavyzdžiais, tyrimų metodikos naujovėmis ir kita su ekologija susijusia 

ugdymo patirtimi. 

15. Parengto pranešimo pristatymui skiriamos 5 minutės. 

16. Konferencijos dalyviams – mokiniams ir mokytojams – bus išduodama Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro pažyma apie dalyvavimą (atsispausdinti iš http://www.kpkc.lt/veikla/pazymos.html), 

pranešimų autoriams ir/ar mokinių pranešimų vadovams – Kauno pedagogų kvalifikacijos centro  

pažymos.  

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

raštu. 

 

IV. APDOVANOJIMAS 

 

18. Mokiniai apdovanojami organizatorių padėkos raštais, įdomiausių konferencijos 

pranešimų autoriai – diplomais ir atminimo dovanomis. 

____________________________ 
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Priedas Nr. 1 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Žemė mūsų rankose“,  

skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti 

 

Mokiniams: 

Pranešimo pavadinimas 

 

 

Autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), 

klasė 

 

Mokykla (adresas, telefonas) 

 

 

Darbo vadovo vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas 

 

Pranešimo pristatymui reikalingos 

priemonės 

 

 

Mokytojams, skaitantiems pranešimus: 

Pranešimo pavadinimas 

 

 

Mokytojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) 

 

 

Pareigos, kvalifikacinė kategorija 

 

 

Mokykla (adresas, telefonas) 

 

 

Pranešimo pristatymui reikalingos 

priemonės 

 

 

 Paraiškas siųsti iki 2014 m. kovo 10 d. adresu  r.erlickyte@gmail.com 

  

 


