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PRIENŲ RAJONO 5-10 KLASIŲ MOKINIŲ 

MINI KONFERENCIJOS „AŠ – LIETUVOS PILIETIS“, 

SKIRTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono 5-10 klasių mokinių mini konferencijos ,,Aš – Lietuvos pilietis“ (toliau 

– Konferencija), skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, nuostatai parengti 

vadovaujantis Prienų rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio veiklos planu ir 

atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio metais. 

2. Konferencijos nuostatai reglamentuoja jos tikslą, dalyvius, organizavimo, vertinimo 

ir apdovanojimo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS 

 

3. Konferencijos tikslas – puoselėti bendruomenines, pilietines ir tautines vertybes, 

ugdyti mokinių komunikacinę, kultūrinę kompetenciją, diegti pagarbą gimtajam kraštui.  

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

4. Konferencijoje  gali dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 5-10  klasių mokiniai. 

5. Komandą sudaro 4-6 mokiniai iš 5-10 klasių dorinio ugdymo (tikybos ar/ir etikos) 

grupių ir lydintis mokytojas(-ai). 

 

IV SKYRIUS  

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Konferenciją organizuoja Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla,  Prienų rajono 

dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis, Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

7. Konferencija vyks  2018 m. kovo 29 d. 9.30 val. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje 

(Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r.). 

8. Mokyklos dorinio ugdymo (etikos, tikybos) mokytojai užpildo anketą (1 priedas) ir 

ją atsiunčia organizatoriams el. paštu  redavala@gmail.com ir damijonaityte_d@prienai.lt. iki 2018 

m. kovo 8 (imtinai). 

mailto:redavala@gmail.com
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9. Komandos paruošia namų darbą (iki 10 min.) tema - pilietinių, religinių, tautinių 

vertybių puoselėjimas dorinio ugdymo pamokose. Gali būti pristatomi  pamokose naudoti aktyvieji 

metodai, vykdytos veiklos, kūrybinės kompozicijos ar kt., atskleidžiančios, kaip dorinio ugdymo 

pamokose yra puoselėjamos šios vertybės.  

10. Namų darbų pristatymo forma nėra reglamentuojama, pateikimo formos galėtų būti 

įvairios: pranešimai,  filmuota medžiaga, literatūrinė kompozicija ar kita. Paruoštiems pristatyti namų 

darbams svarbus originalumas, aktualumas, inovatyvumas, pateikimo estetinis vaizdas, viešoji kalba. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ SKATINIMAS 

 

11. Dalyvių komandoms ir jas rengusiems mokytojams įteikiama Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos 

atminimo dovanėlės. 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  12. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Konferencijos nuostatus. 

  13. Pateikdami paraišką dalyvauti Konferencijoje dalyviai sutinka, kad:  

  13.1. jų pristatymai būtų filmuojami, fotografuojami ar kitaip įrašomi;  

  13.2. konferencijos metu sukaupta vaizdinė ir garsinė medžiaga informaciniais tikslais 

būtų skelbiama internetinėje erdvėje (https://spt.prienai.lm.lt/,    https://balbieriskis.prienai.lm.lt/) ir 

viešinama rajoninėje spaudoje.    

  14. Išsamesnę informaciją apie Konferenciją teikia Prienų r. Balbieriškio pagrindinės 

mokyklos etikos mokytoja metodininkė Reda Valančienė el. paštu redavala@gmail.com arba tel. 8 

612 81901,  8 612 81901.  

 

    _____________________________ 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

https://spt.prienai.lm.lt/
https://balbieriskis.prienai.lm.lt/
mailto:redavala@gmail.com


 

         1 priedas 

 

 

PRIENŲ RAJONO DORINIO UGDYMO MOKINIŲ MINI KONFERENCIJOS  

„AŠ–LIETUVOS PILIETIS“, SKIRTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 

ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI, 

DALYVIO KORTELĖ 

 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

 

Namų darbo 

pristatymo forma 

 

Komandos sudėtis  

(mokinio vardas, 

pavardė, klasė, 

dorinio ugdymo 

dalykas) 

 

 

 

 

 

 

Lydinčių mokytojų 

vardas, pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija 

 

Kontaktinis telefonas,  

el. paštas 

 

 


