PATVIRTINTA
Prienų r. savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2018 m. lapkričio 23 d.
įsakymu Nr. STĮ-122
TARPTAUTINĖS INTEGRUOTOS
MOKINIŲ APLINKOTYROS–ANGLŲ KALBOS KONFERENCIJOS
„ATGAL Į GAMTĄ“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinę integruotą mokinių aplinkotyros–anglų kalbos konferenciją „Atgal į gamtą“
(toliau – Konferenciją) organizuoja Prienų „Žiburio“ gimnazija ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką ir eigą.
II SKYRIUS
TIKSLAS
3. Tobulinti mokinių ir mokytojų gamtamokslinę, kalbinę ir bendrąsias kompetencijas,
pristatant mokinių darbus, susijusius su tiriamąja veikla.
III SKYRIUS
UŽDAVINIAI
4. Skatinti mokinių ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą bei patirties sklaidą.
5. Ugdyti gamtamokslinės veiklos gebėjimus bei anglų kalbos įgūdžius.
6. Formuoti mokslinio mąstymo ir tyrimų įgūdžius.
IV SKYRIUS
KONFERENCIJOS DATA, LAIKAS, VIETA
7. Konferencija įvyks 2019 m. gegužės 6 d. 10.00 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje (J.
Basanavičiaus g. 1, Prienai).
V SKYRIUS
DALYVIAI
8. Konferencijoje gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių bendrojo ugdymo mokyklų 7–12
klasių mokiniai ir juos konsultavę mokytojai.
9. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti ne daugiau kaip 4 mokiniai: pranešėjai ir/arba
klausytojai, skaitomi ne daugiau kaip du pranešimai vienoje darbo sekcijoje.

VI SKYRIUS
KONFERENCIJOS PROGRAMA
10. Konferencija susidės iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės.

11. Teorinėje dalyje vyks kviestinių lektorių paskaitos, bus skaitomi mokinių pranešimai
sekcijose. Užsienio šalių dalyvių pranešimai bus skaitomi virtualiai per Zoom programą anglų kalbos
sekcijoje.
12. Praktinės dalies metu bus organizuojami užsiėmimai gamtoje (turėti patogius, tinkamus
esamam orui drabužius ir batus) arba gamtos klasėje, dalyvauja tik atvykę mokiniai ir mokytojai.
13. Tiksli konferencijos darbotvarkė bus paskelbta bei išsiųsta užsiregistravusiems
dalyviams ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 23 d.
VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS
14. Mokiniai paruošia pranešimus kuriuose pristato savo atliktus tiriamuosius darbus:
gamtamokslinius stebėjimus, bandymus ir tyrimus.
15. Pranešimai ir pranešimų santraukos pateikiamos lietuvių arba anglų kalbomis.
16. Pranešimuose turėtų būti pabrėžtas darbo tikslas, uždaviniai, pagrindiniai rezultatai,
išvados.
17. Vieną pranešimą pristato 1–2 mokiniai, pranešimo trukmė – iki 7 min.
VIII SKYRIUS
REGISTRACIJA
18. Dalyvių paraiškas (1 priedas) konferencijai atsiųsti iki 2019 m. balandžio 8 d.
elektroniniu paštu kucinskiene.rasa@gmail.com.
19. Mokytojai registruojasi Semi + sistemoje adresu www.semiplius.lt
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Konferencijos dalyviams – mokiniams bei juos konsultavusiems mokytojams bus įteikti
Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos raštai, Prienų savivaldybės Švietimo skyriaus padėkos raštai.
21. Konferencijoje dalyvavusiems mokytojams bus išduodami Prienų švietimo pagalbos
tarnybos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Pastaba. Informacija apie konferenciją, darbų pateikimą ir kt. teikiama tel. 8-656-43470
(biologijos mokytoja R. Kučinskienė) arba el. paštu: kucinskiene.rasa@gmail.com

______________________________

1 priedas
DALYVIO PARAIŠKA
Darbo pavadinimas
Darbo autoriaus(-ių) vardas(-ai),
pavardė(-s)
Klasė
Mokykla
Kokia kalba skaitomas
pranešimas?
Darbo vadovo(-ų) vardas(-ai),
pavardė(-s)
Dėstomas dalykas, kvalifikacinė
kategorija, el. paštas, tel. Nr.
Darbo pristatymui reikalingos
priemonės

Darbo santrauka (3–4 sakiniai)
Pastabos:
Jei dalyvauja kaip klausytojai:
Vardas, pavardė, klasė

 kompiuteris;
 kompiuterinis projektorius;
 garso ir vaizdo priemonės;
 kita:

