PATVIRTINTA
Prienų r. savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. STĮ-6

PRIENŲ RAJONO MOKINIŲ KONFERENCIJOS
„KAIP AŠ GALIU PRISIDĖTI KURIANT LIETUVĄ“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prienų rajono mokinių konferencija „Kaip aš galiu prisidėti kuriant Lietuvą“ (toliau –
Konferencija) organizuojama remiantis Prienų rajono savivaldybės mero 2017 m. gruodžio 5 d.
potvarkiu Nr. (2.1.)-P1-2017/029 patvirtintu „Prienų rajono savivaldybės renginių ir priemonių,
skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, planu“.
2. Konferenciją organizuoja Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos administracija,
mokyklos Metodinė taryba, Mokinių taryba.
3. Konferencijos nuostatai parengti vadovaujantis Išlaužo pagrindinės mokyklos
Metodinės tarybos 2017–2018 m. m. veiklos programa.
4. Konferencijos Nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą, uždavinius, dalyvius,
rengėjus, organizavimo tvarką, reikalavimus pranešimams, baigiamąsias nuostatas.

II SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAI
5. Tobulinti mokinių pažinimo, komunikavimo, socialinę kompetencijas.
6. Stiprindami pilietinę poziciją ir teisingumo vertybę.

III SKYRIUS
KONFERENCIJOS UŽDAVINIAI
7. Sudaryti sąlygas mokiniams dalintis savo pilietinėmis iniciatyvomis ir patirtimi,
įgyvendinant lyderiškas veiklas.
8. Skatinti bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų mokiniais, dalintis idėjomis ir
patirtimi, kuo galime prisidėti kuriant savo valstybę.
9. Pasisemti verslumo kūrybiškumo idėjų iš perspektyvaus jauno verslininko
Remigijaus Jakščio.

2
IV SKYRIUS
KONFERENCIJOS DALYVIAI
10. Konferencijoje gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų 7–12 klasių mokiniai, mokinių savivaldų komandos.
11. Dalyvių skaičius ribojamas: iš mokyklos gali dalyvauti 3–4 mokiniai ir lydintis
mokytojas.
V SKYRIUS
KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
12. Konferencija įvyks 2018 m. vasario 15 d. 10 val. Prienų r. Išlaužo pagrindinėje
mokykloje.
13. Užpildytą registracijos anketą (1 priedas) siųsti iki 2018 m. sausio 31 d.
elektroniniu paštu pavaduotoja@islauzas.prienai.lm.lt.
14. Kiekvienai į konferenciją užsiregistravusiai mokyklai bus išsiųsta preliminari
programa.
15. Skaičiusiems pranešimus konferencijos dalyviams bus įteikti Išlaužo pagrindinės
mokyklos padėkos raštai, juos parengusiems mokytojams – Prienų švietimo pagalbos tarnybos
padėkos raštai.
VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS
16. Pranešimus rengia ir pristato Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai ar
mokinių komandos.
17. Pranešimo tema – kuo galime prisidėti kuriant savo valstybę: mokinių pilietinės
patirtys pamokose, projektinėje veikloje, už mokyklos ribų ir kt.
18. Pranešimų forma nėra reglamentuojama, tai gali būti:
18.1. žodinis pristatymas;
18.2. esė, interviu – tezių pristatymas;
18.3. mokinių sukurto filmo demonstravimas;
18.4. kitos kūrybinės formos.
19. Pranešimo trukmė – iki 5 minučių.
VII SKYRIUS
PAPILDOMA INFORMACIJA
20. Papildoma informacija teikiama Išlaužo pagrindinės mokyklos telefonu 8 652 477
41, el. paštu pavaduotoja@islauzas.prienai.lm.lt (Audronė Ramoškienė).
_______________________________

3
1 priedas
PRIENŲ RAJONO MOKINIŲ KONFERENCIJOS
„KAIP AŠ GALIU PRISIDĖTI KURIANT LIETUVĄ“
REGISTRACIJOS ANKETA

Mokykla
Pranešėjų grupės vardai, pavardės, klasės
Lydinčio mokytojo kontaktai – telefono
numeris, elektroninio pašto adresas
Pranešimo ar pristatymo tema
Pranešimo ar pristatymo forma

