KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS
CENTRAS

RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ MOKSLINIŲ, TIRIAMŲJŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ
KONFERENCIJA,,TIRIAM PASAULĮ – ATRANDAM SAVE“

NUOSTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS
Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės mokinių mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų
konferencijos ,,Tiriam pasaulį – atrandam save“ tikslą, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir
vykdymo tvarką.
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslai:
1. Pristatyti mokinių parengtus tiriamuosius, kūrybinius, projektinius darbus, skatinant
veiksmingą bendradarbiavimą.
2. Ugdyti orų, pilietišką, moralų žmogų, mokantį didžiuotis savo šalimi, jos žmonėmis ir jų
laimėjimais; suprantantį savo tautos, kaip didžiulės vienijančios jėgos, vertę sudėtingame,
permainų ir grėsmių kupiname pasaulyje; suvokiantį žmogaus ir tautos laisvės būtinumą,
tikro autoriteto svarbą valstybei ir tautai.
Uždaviniai:
1. Padėti atskleisti mokinių gebėjimus bei ugdomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas;
2. Plėtoti mokymosi integralumą kaip vieną svarbiausių šiuolaikinio mokymo(si) bruožų;
3. Tobulinti mokinių mokymąsi netradicinėse erdvėse, virtualioje aplinkoje, mokslinėse,
tiriamosiose, eksperimentinėse veiklose.
4. Skatinti mokinius domėtis gyvenimo realijomis, istorine Lietuvos praeitimi.
5. Lietuvos aktualijas suprasti ir analizuoti artimiausios aplinkos, valstybės, Europos kontekste.
6. Aktyvinti mokinius saviraiškai (dainuoti, vaidinti, ginti Lietuvos teritoriją, rengti festivalius,
sirgti už mylimas komandas, būti politikais, dvasiniais vedliais…), kuri suteikia galimybę
savo gyvenimą įprasminti ir kurti ateities Lietuvą – laisvą ir orią.

DALYVIAI
Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 (gimnazijos I – IV)
klasių mokiniai.

LAIKAS, VIETA, KONTAKTAI
Konferencija įvyks 2021 m. balandžio 29 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu, ZOOM aplinkoje.
Koordinatorė, telefonas pasiteiravimui:
Grita Šukytė, 861021828 el. paštas: pasauliokonferencija@gmail.com

DALYVAVIMO SĄLYGOS, REGISTRACIJA
 Mokinius, kurie nori dalyvauti konferencijoje, prašome parengti tiriamųjų, kūrybinių, projektinių
darbų pateiktis, sukurti trumpus filmus.
 Tiriamųjų, kūrybinių veiklų pristatymai gali būti rengiami individualiai arba kelių autorių.
 Pristatymo trukmė iki 7 min.
 Užpildytas

dalyvio

registracijos

anketas

pateikti

iki

balandžio

23

d.adresu:

pasauliokonferencija@gmail.com

REZULTATAI, APDOVANOJIMAS
 Mokiniai ir mokytojai apdovanojami padėkos raštais.
 Mokytojams, padėjusiems mokiniams parengti veiklų pristatymus, išduodamos Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro pažymos.

ORGANIZATORIAI


Kauno „Varpo“ gimnazija



Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

KONFERENCIJOS PROGRAMA
15.00 val. Konferencijos atidarymas, dalyvių pasveikinimas (Kauno „Varpo“ gimnazijos direktorė
IlmantėBagdonė)
15.10 val. Mokinių veiklų pristatymai darbo grupėse


15 min. skiriama grupės svečio patirties sklaidai, 1 val. 20 min. skiriama mokinių veiklų
pristatymams



mokiniai laisvai pasirenka vieną iš siūlomų veiklos srities temų arba parašo savo sugalvotą
temą, pažymi, kokiame kontekste bus analizuojama tema (artimiausios aplinkos, Lietuvos,
Europos)

Darbo tema

Artimiausioje
aplinkoje (šeimoje,

Lietuvoje

Europoje

Lietuvoje

Europoje

Lietuvoje

Europoje

mokykloje, mieste, rajone)

I darbo grupė
„Nacionalinis orumas“ (pilietiškumas, socialinė veikla)
Moderatorė Vilija Vilkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

Dalyvaus svečias
Jaunimo tautinės akcijos
Laisvės šventės kitaip
Piliečiai apie savo valstybę, tradicijas, krašto pažinimą
Jaunimo ir vyresniosios kartos pilietiškumo sąlyčio taškai
Šeimos nacionalinis orumas
Pilietiškumas bendruomenėje
Laisvės šviesuoliai, autoritetai
Atmintis apie LAISVĘ dabarčiai
Už ką skiriamos LAISVĖS premijos
Pagalba kitokiems
Pagalba artimui kiekvieną dieną
Prevencinės akcijos
Bendravimo kultūra
Tolerancija žmogaus išskirtinumui
Savanorystė
Kita (jūsų pasirinkta tema)

Darbo tema

Artimiausioje
aplinkoje (šeimoje,
mokykloje, mieste, rajone)

II darbo grupė
„Aplinkosauga ir sveikatinimas“
Moderatorė Pranė Stankevičienė, biologijos mokytoja ekspertė
Dalyvaus svečias
Rūpestis gamta (ekologija)
Individualios pastangos, kad aplinka būtų gražesnė
Pagalba gamtai, aplinkosauginės akcijos
Gamtos tyrimai (vandens, oro, dirvožemio tarša)
Rūpinimasis gyvūnais
Aplinkosauginis švietimas
Sportas, fizinis aktyvumas ir sveikata
Mitybos poveikis sveikatai
Žalingų įpročių profilaktika
Psichinė sveikata, streso valdymas
Ligų sukėlėjai ir jų profilaktika
Kita (jūsų pasirinkta tema)

Darbo tema

Artimiausioje
aplinkoje (šeimoje,
mokykloje, mieste, rajone)

III darbo grupė
„Europa kaip mokymosi aplinka“
Moderatorė Jovita Damijonaitienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė
Dalyvaus svečias
Tarpdalykinė integracija(su užsienio kalba)
Projektinė veikla
Kalbų mokymasis

Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė“:
 ES atsakas į koronavirusą
 Prekyba internetu, vartotojų teisės
 Lyčių lygybė
 Kova su diskriminacija
 LUX kino apdovanojimas
 Klimato kaita
 Atliekų perdirbimas
Kita (jūsų pasirinkta tema)

Darbo tema

Artimiausioje
aplinkoje (šeimoje,
mokykloje, mieste, rajone)

IV darbo grupė
„Meno, mokslo, dorinio ugdymo sąsajos“
Moderatorė Ieva Vasiliauskienė, tikybos mokytoja metodininkė
Dalyvaus svečias
Žmogaus kūnas mene
Virtuali kelionė meno muziejuose
Viduramžių ir Renesanso kultūra
Įvairių religijų meno formos
Puošybinis tekstas
Gamtos grožis mene
Aukso pjūvis gamtoje, architektūroje, dailėje
Geometrija dailėje
Meniškoji geografijos enciklopedija
Religiniai simboliai krikščionybėje
Kūrybiškumo įtaka žmogui
Astronomijos ir dizaino ryšys
Menas moksle
Kita (jūsų pasirinkta tema)

16.45 val. Konferencijos apibendrinimas.

Lietuvoje

Europoje

KONFERENCIJOS„TIRIAM PASAULĮ – ATRANDAM SAVE“
DALYVIO ANKETA
Mokyklos pavadinimas, miestas, rajonas
Dalyvio (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), klasė (-ės)
Darbo vadovo vardas, pavardė, mokomasis dalykas
Darbo vadovo kontaktai: el. p. adresas, tel. numeris
Darbo tipas (tiriamasis, kūrybinis, praktinis) ir
žanras (pateiktis, filmas)
Darbo pavadinimas
Darbo tema (pasirinkta iš duoto sąrašo ar pačių
sugalvota)
Darbo veiklos sritis (pabraukti)

Darbo kontekstas (pabraukti)

Nacionalinis orumas
Aplinkosauga ir sveikatinimas
Europa kaip mokymosi aplinka
Meno, mokslo, dorinio ugdymo sąsajos
Artimiausia aplinka, Lietuvos valstybė,
Europa

Darbo anotacija (ne daugiau 200 ženklų)(trumpai
apžvelgiamas darbo turinys. Glaustai aprašoma
situacija ir suformuluojama analizuojama
problema).
Užpildytas registracijos anketas pateikti iki balandžio 23 d.adresu:
pasauliokonferencija@gmail.com

