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RAJONINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJOS 

 „KĄ DIRBA MANO TĖVELIAI?“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rajoninės pradinių klasių mokinių konferencijos „Ką dirba mano tėveliai?“ (toliau – 

Konferencijos) nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslus ir uždavinius, dalyvius, reikalavimus 

darbams, Konferencijos eigą,  dalyvių apdovanojimą bei papildomą informaciją.  

2. Konferenciją organizuoja Prienų r. Jiezno gimnazija, Prienų švietimo pagalbos tarnyba.  

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – plėsti mokinių žinias apie įvairias profesijas bei ugdyti asmenines, pažinimo, bendravimo 

ir komunikavimo kompetencijas. 

4. Uždaviniai: 

4.1. pristatyti mamos ir / ar tėčio profesiją; 

4.2. pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką; 

4.3. stiprinti mokinių viešąjį kalbėjimą, pasitikėjimą savo jėgomis. 

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

5. Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2–4 klasių mokiniai. 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

6. Konferencijai priimami pranešimai atlikti PowerPoint programa, video medžiaga ir kitais 

elektroniniais vaizdo įrankiais. 



7. Konferencijos pranešimų trukmė iki 5 min. Pranešėjai privalo laikytis laiko apribojimo. 

8. Pranešimai turi atitikti konferencijos temą ,,Ką dirba mano tėveliai?“, juose galėtų būti: 

8.1. tėvelių profesijos aprašymai; 

8.2. interviu su tėveliais; 

8.3. nuotraukos ar vaizdo medžiaga; 

8.4. piešiniai. 

9. Kiekviena mokykla gali pristatyti  1–3 pranešimus. 

10. Vieną pranešimą gali rengti ir pristatyti keli mokiniai. 

 

V SKYRIUS 

KONFERENCIJOS EIGA  

 

11. Konferencija vyks 2021 m. lapkričio 30 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu, naudojantis ZOOM 

platforma. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta į dalyvio anketoje (1 priedas) nurodytą elektroninį paštą.  

12. Konferencijos dalyvius mokytojai registruoja iki 2021 m. lapkričio 19 d. imtinai siunčiant 

užpildytą dalyvio anketą (1 priedas)  el. paštu romakandrotiene@gmail.com 

13. Parengtus pranešimus atsiųsti iki 2021 m. lapkričio 26 d. dacuviene@gmail.com 

 

VI SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Mokiniai, skaitantys pranešimą, apdovanojami organizatorių padėkomis.  

15. Mokytojai, parengę mokinius, apdovanojami organizatorių padėkomis.  

 

VII SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

16. Pateikdamas dalyvio anketą dalyvauti konferencijoje dalyvis sutinka, kad Konferencijos metu 

sukaupta vaizdinė ir garsinė medžiaga informaciniais tikslais būtų naudojama žiniasklaidos priemonėse, 

internetinėje erdvėje.  

17. Informaciją apie Konferenciją teikia Jiezno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia     

Mazuronienė tel. 8 319 57118, elektroniniu paštu mazuroniened@gmail.com, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Danutė Acuvienė - dacuviene@gmail.com , tel. 8 6721 3775 arba pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Roma Kandrotienė - romakandrotiene@gmail.com, tel. 8 616 23840.  

___________________________ 

 

mailto:romakandrotiene@gmail.com
mailto:dacuviene@gmail.com
mailto:mazuroniened@gmail.com
mailto:dacuviene@gmail.com
mailto:romakandrotiene@gmail.com


Priedas 1 

 

 RAJONINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

KONFERENCIJOS  „KĄ DIRBA MANO TĖVELIAI?“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Mokykla 

 

 

 

Mokinio(-ių) vardas(-

ai), pavardė(-ės), klasė 

 

 

Pranešimo tema 

 

 

 

Mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacinė 

kategorija 

 

Kontaktinis telefonas, 

el. paštas 

 

 

 

 


