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RESPUBLIKINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ TEORINĖ-PRAKTINĖ 

KONFERENCIJA „MOKYMAS(IS) GAMTOJE“ 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šios nuostatos reglamentuoja respublikinės pradinių klasių mokytojų teorinės-praktinės 

konferencijos „Mokymas(is) gamtoje“ (toliau – Konferencija) tikslą, dalyvius, rengėjus, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Ši konferencija – tai vienas iš renginių, skirtų Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 

gamtamoksliniam ugdymui pradinėse klasėse vystyti. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Konferencijos tikslas – skatinti pradinių klasių mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi 

ugdant mokinių aplinkos apsaugos kompetencijas, suteikti žinių ir padėti ugdytis praktinės 

veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti, tyrinėti ir ją saugoti. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. Dalintis gerąją patirtimi apie mokinių gamtamokslinės kompetencijos ugdymą, 

atliekant gamtos mokslų stebėjimus bei tyrimus, taikant inovatyvius mokymo metodus 

bei priemones pasaulio pažinimo pamokose. 

4.2. Atliekant praktinę veiklą, dalintis gerąja patirtimi, kaip tikslingai organizuoti mokinių 

mokslo-tiriamuosius darbus. 

4.3. Pristatyti projektą „Žalioji savaitė“. 

4.4. Kelti dalykinę kvalifikaciją. 

 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

5. Konferencija įvyks 2016 m. kovo 24 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje            

(S. Konarskio g. 27). 

6. Registracija į konferenciją vyksta iki 2016 m. kovo 15 d. el. paštu 

kelpsiene@basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt. Registracijos anketa pranešėjams                

(1 priedas) 

7. Konferencijos pradžia 10.00 val. (dalyvių registracija nuo 9.00).  

8. Konferenciją organizuoja Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija. 

9. Konferencijos organizavimo grupė: 

Gražina Šoblickienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė. 

Monika Kelpšienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

Aldona Barišauskienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė. 

            Elena Palikevičienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja  

            metodininkė. 

           Audronė Sakalauskaitė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pradinių klasių    

           mokytoja metodininkė. 

           Ingrida Mereckaitė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja. 

mailto:kelpsiene@basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt


10. Renginio partneriai – Lietuvos edukologijos universitetas, UAB leidykla „Šviesa“. 

 

IV. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE 

 

11. Konferencijos dalyviai – pradinių klasių mokytojai. 

12. Mokytojai konferencijos dalyviais tampa atsiuntę užpildytą anketą (1 priedas) el. paštu 

kelpsiene@basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt iki 2016 m. kovo 15 d. 

13. Dalyvavimas konferencijoje neskaitant pranešimo yra galimas, tačiau tokių dalyvių skaičius 

yra ribotas. 

14. Pranešimui skiriama nuo 5 iki 10 minučių. 

15. Pranešimo tema turi būti  susijusi su konferencijos uždaviniais. Pristatymo forma (pateikčių 

demonstravimas, pranešimo skaitymas, praktinė veikla ar pan.) pasirenkama dalyvių. 

16. Konferencijos dalyviai gaus UAB „Šviesa” mokymo centro kvalifikacinius pažymėjimus. 

Kvalifikacinio pažymėjimo kaina – 1,5 euro. Mokestis už pažymėjimą mokamas 

konferencijos dieną, registracijos metu. Sąskaita-faktūra nėra išrašoma.  

17. Papildoma informacija teikiama tel.  (8 5) 213 3548, arba el. paštu: 

kelpsiene@basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt  

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

raštu. 
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1 priedas 

 

RESPUBLIKINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ TEORINĖ-PRAKTINĖ 

KONFERENCIJA „MOKYMAS(IS) GAMTOJE“ 

2016 m. kovo 24 d. 

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija 

S. Konarskio g. 27, Vilnius 

 

DALYVIO ANKETA 

(pildyti didžiosiomis raidėmis) 

 

Švietimo įstaiga:  

Konferencijos dalyvio vardas, pavardė:  

Informacija apie dalyvavimą: 

Dalyvausiu konferencijoje ir skaitysiu 

pranešimą 

Dalyvausiu konferencijoje ( klausytojas) 

 

 

Konferencijos pranešimo tema:  

El. paštas:  

Telefonas:  

Reikalinga demonstracinė, programinė 

įranga (prašome pabraukti) 

Kompiuteris 

Multimedija 

Mikrofonai 

Kita (įrašyti) 

 



2 priedas 

 

RESPUBLIKINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ TEORINĖ-PRAKTINĖ 

KONFERENCIJA „MOKYMASIS GAMTOJE“ 

2016 m. kovo 24 d. 

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija 

S. Konarskio g. 27, Vilnius 

 

PRELIMINARI PROGRAMA 

 

 

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija 

10.00 – 10.30 Konferencijos atidarymas, dalyvių 

pasveikinimas 

10.30 – 11.30 Projekto „Žalioji savaitė“ pristatymas. 

Gerosios patirties organizuojant mokinių 

mokslo-tiriamuosius darbus sklaida 

11.30 – 11.45 Kavos pertrauka 

11.45 – 13.15 Dalyvių pranešimai/Darbas sekcijose 

13.15 – 14.00 Pietų pertrauka 

14.00 – 16.30 
Dalyvių pranešimai/Darbas sekcijose 

Pamokos gamtoje/Įrankių kūrimas  

16.30 – 17.00 Refleksija, konferencijos uždarymas 


