
 

 

 

RESPUBLIKINĖ  

MOKSLEIVIŲ KONFERENCIJA 
 

„VERIAME DURIS Į VANDENS PASAULĮ“ 

 

Kviečiame dalyvauti respublikinėje moksleivių konferencijoje „Veriame duris į vandens pasaulį“ 

kuri vyks 2019 m. birželio 6 d. 10 val. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje Liepų g. 1, 

Girionys, LT-53101 Kauno r. el. p.: info@kmaik.lm.lt 

Dalyviai registruojasi elektroniniu paštu iki 2019-06-03 

„Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo, tavęs nusakyti negalima, tavimi 

gardžiuojamės nežinodami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi 

gyvybė. Tu pats didžiausias turtas pasaulyje.“ (Antuanas de Sent Egziuperi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUOSTATAI 
 

Vanduo būtinas mums visiems. Naudojame jį kasdien, dažnai netaupydami ir 

nesusimąstydami, kad jį švaistome, teršiame, užmiršdami, kad jis būtinas tam, kad išliktume. Todėl 

mes visi turime stengtis apsaugoti turimus vandens išteklius ir ugdyti pagarbų požiūrį į juos. Juk 

visi pokyčiai pasaulyje prasideda nuo šalies, vietovės ir bendruomenės, todėl kiekvieno mūsų 

pastangos svarbios ir vertingos. 

Konferencijoje bus siekiama aptarti vandens kokybės problemas Lietuvoje ir 

pasaulyje, vandens kokybės įtaka žmonių sveikatai, veiksniai, turintys įtakos šachtinio šulinio 

vandens kokybei. Suteikti galimybę moksleiviams dalintis atrastomis žiniomis apie Lietuvos 

vandens telkinius, jų svarbą, išsaugojimą. 

Kviečiame aktyvius mokinius dalyvauti konferencijoje, jos metu pasidalinti savo 

mintimis, problemomis ir lūkesčiais.  

Taip pat norime išsiaiškinti, kaip mokiniai suvokia vandens išteklių svarbą, reikšmę ar 

jiems tai aktualu, ir kokias jie mato problemas bei perspektyvas. 

 

Konferencijos tikslas – paskatinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą respublikos mastu, 

aptarti gamtosaugines problemas, propaguoti vandens - gyvybės šaltinio išsaugojimo būtinybę. 

Tikimės, kad mokiniai pasidalins sunkiausiomis ir smagiausiomis mokymosi akimirkomis, išreikš 

savo mintis, argumentuotai perteiks savo nuomonę, kūrybišką ir kritinį mąstymą bei  pasidalins 

gerąja patirtimi. 

 

Konferencijoje siekiama 

 

 skatinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą; 

 skatinti mokinius domėtis gamtosauginiais klausimais; 

 skatinti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, tobulėjimo poreikį bei plėtoti 

komunikacinius gebėjimus. 

 

Konferencijos dalyviai 

 

7-12 klasių bendrojo lavinimo mokyklų ir I-IV klasių gimnazijų moksleiviai. 

 

Konferencija vyks 

 

2019 birželio 6 d. 10 val. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje Liepų g. 1, Girionys, 

 LT-53101 Kauno r. 

Dalyvių registracijos pradžia - 9 val. 

 

Konferencijos rengėjas 
 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

 

Konferencijos pranešimų tematika 

 

 vandens būklės vertinimas; 

 vandens ištekliai. 

 

 

 



Konferencijos darbo formos 

 

 pranešimai; 

 skaidrių (PowerPoint programa) pristatymai; 

 vaizdinė medžiaga; 

 stendinis pranešimas; 

 aptarimas ir diskusija. 

 

Darbo pristatymas 

 

Pristatymo trukmė iki 10 min. 

Konferencijos metu klausytojai ir dalyviai  turės galimybę vertinti pranešimus ir balsuoti už 

jiems labiausiai patikusius. Trys, daugiausiai balsų surinkę pranešimų autoriai, bus apdovanoti 

padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.  

 

Darbų pateikimas 

 

Registracija elektroniniu paštu  vyks iki 2019-06-03 

Registruojantis užpildyti žemiau pateiktą lentelę: 

 

Eil.Nr. Moksleivio 

vardas, pavardė, 

klasė 

Mokykla, 

adresas 

Mokytojas 

(vardas, pavardė, 

el. paštas) 

Pranešimo 

tema, forma 

Demonstravimui 

reikalinga įranga 

Pastabos 

              

              

              

 

Registruotis galima: KMAIK viešųjų ryšių vadovė 

Žeta Bazarienė 

tel. 8-37-383 082, mob. 868802159  

el. p. z.bazariene@kmaik.lm.lt 
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