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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJA 

 

KONFERENCIJOS „SVEIKA GYVENSENA – GYVENIMO KOKYBĖ“,  SKIRTOS 

EUROPOS SVEIKOS MITYBOS DIENAI,  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų 5 – 8 klasių mokinių konferencijos „Sveika 

gyvensena – gyvenimo kokybė“ skirtos Europos sveikos mitybos dienai, (toliau – konferencijos) 

nuostatai reglamentuoja konferencijos organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Gedimino 

sporto ir sveikatinimo  gimnazija. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Skatinti mokinius rūpintis savo sveikata, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, 

siekiant geresnės gyvenimo kokybės. 

4. Formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą visoje 

gimnazijos bendruomenėje, kuri gebėtų savarankiškai ir pagrįstai pasirinkti sveiką gyvenseną. 

5. Pasidalinti sveikos gyvensenos žiniomis, praktika, veiklos įgūdžiais, nuolat 

taikomais įvairiose aplinkose. 

6. Plėtoti šios srities mokytojų bei mokinių kompetenciją, taikant aktyvius, kūrybiškus 

mokymo metodus bei priemones. 

 

III. DALYVIAI 

7. Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų 5 – 8 klasių mokiniai.  

 

IV. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA 

 

8. Konferencija vyks 2018 m. lapkričio 8 d. (ketvirtadienį) Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo  gimnazijoje (Aukštaičių g. 48, Kaunas). Konferencijos pradžia 13.00 val. 
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V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Registracija (12.00 – 13.00 val.).  

10. Konferencijos atidarymas. Plenarinis pranešimas.  

11. Darbas grupėse/sekcijose. Dalyvauja pranešėjai ir juos parengę mokytojai. Dalyviai 

bus skirstomi į 2 grupes: 5-6 klasės, 7-8 klasės. 

12. Konferencijos darbo apibendrinimas. Padėkų už dalyvavimą įteikimas. Planuojama 

konferencijos pabaiga – 16.00 val. 

 

VI. REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS 

13. Pranešimo turinys turi atitikti konferencijos tikslą ir uždavinius.  

14. Pranešimo forma gali būti įvairi: žodinė, fizinio aktyvumo akcija, sveikos mitybos 

praktika ir k t. 

15. Pranešimai gali būti parengti individualiai arba kelių (grupės) autorių.  

16.  Mokinių pranešimai rengiami ir pristatomi lietuvių kalba. Pranešimo trukmė – 5-7 

min.  

17.  Darbą pristato 1 – 2 pranešėjai. 

 

PASTABA. Konferencijos metu pranešimo skaidres turėti skaitmeninėje laikmenoje. 

 

VII. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

18.  Konferencijos dalyviai registruojasi internetu užpildydami anketą iki 2018 m. 

spalio 26 d.  

19. Registracijos nuoroda:  http://bit.do/Sveika-gyvensena 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20.  Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos eigą. 

21. Mokiniai bus apdovanojami Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

direktoriaus padėkomis.  

22. Mokinius parengusiems mokytojams bus išduotos KPKC pažymos (nemokamos). 

 

X. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė, 

Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė, 
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Rasa Puniškienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Kristina Pušnovienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Danutė Teškevičienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Giedrė Jonytė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos  biologijos mokytoja  

Jolanta Lukočienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos informacinių 

technologijų vyresnioji mokytoja  

Nina Sudarienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos  chemijos mokytoja 

metodininkė  

Neringa Zalubienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos  matematikos 

vyresnioji mokytoja 

Ramunė Žėkienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos  matematikos 

mokytoja metodininkė 

Janina Žukauskienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos  biologijos 

mokytoja metodininkė 

 

 Telefonas pasiteiravimui 861232364, Jolanta Lukočienė 

   ___________________________________ 


