PATVIRTINTA
Kauno Ţaliakalnio progimnazijos
direktorės
2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-12
RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ
KONFERENCIJOS „SENŲ DAIKTŲ ISTORIJOS“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Šie nuostatai numato mokinių konferencijos „Senų daiktų istorijos“ ( toliau –

konferencija) tikslus, organizavimo tvarką ir eigą.
2.

Konferenciją organizuoja Kauno Ţaliakalnio progimnazija ir ,,Vaikas – mokykla –

šeima‘‘ sąveikos tobulinimo iniciatyvinė grupė (toliau - Organizatoriai).
II. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI
3. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius geriau paţinti Lietuvos etnokultūrinį paveldą,
daugiau suţinoti apie savo šeimos, giminės praeitį., minint Lietuvos laikinosios sostinės šimtmetį.
4. Konferencijos uţdaviniai:
4.1. Stiprinti šeimos, giminės ir ugdymo įstaigos bendruomenės ryšius.
4.2. Plėsti mokinių istorines, etnokultūrines ţinias.
4.3. Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandţiai dėstyti mintis, kūrybiškai
mąstyti, naudoti informacines technologijas.

III. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA
5. Konferencija vyks 2019 m. kovo 27 d. Kauno Ţaliakalnio progimnazijoje (Širvintų g.
15, Kaunas).
6. Konferencijos pradţia 13.30 val. (registracija nuo 13 val.).

IV. DALYVIMAS KONFERENCIJOJE
7. Konferencijoje gali dalyvauti Kauno m. ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokiniai, pradinių
klasių mokytojai.
8. Viena ugdymo įstaiga gali pristatyti 1 pranešimą.
9. Konferencijoje dalyvauja pirmieji 20 dalyvių, uţsiregistravusių iki 2019 kovo 15 d.

10. Dalyvio paraiška siunčiama elektroniniu paštu: audrone.misiukoniene@gmail.com
11. Paraiškoje pateikiama informacija (Priedas Nr.1):
• ugdymo įstaigos pavadinimas;
• pranešimo pavadinimas;
• pranešėjo (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), klasė;
• pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, telefonas, el. paštas; • pranešimo
pristatymui reikalingos priemonės;
• trumpa pranešimo santrauka.
12. Konferencijoje mokiniai pristatys pranešimus apie savo šeimos ar giminės patį
seniausią daiktą, jo istoriją.
13. Parengto pranešimo pristatymui skiriamos 5 minutes.
14. Pasikeitus konferencijos datai ar laikui, uţsiregistravę dalyviai bus informuojami
atskiru raštu.
V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
15. Visiems konferencijos dalyviams bus įteiktos padėkos, o mokytojams parengtos
paţymos apie vykdytą metodinę veiklą. Jas rasite KPKC svetainėje adresu: www.kpkc.lt

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI
Jurgita Bugenienė, Kauno Ţaliakalnio progimnazijos direktorė,
Ilona Andrikienė, Kauno Ţaliakalnio progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui,
Asta Maslauskienė, Kauno Ţaliakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytoja
metodininkė,
Audronė Misiukonienė, Kauno Ţaliakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytoja
metodininkė,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, konferencijos partneris.
_______________________________________

Priedas Nr. 1

Respublikinės pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencija
„Senų daiktų istorijos“
DALYVIO PARAIŠKA

1.Ugdymo įstaigos pavadinimas:
2. Pranešimo pavadinimas:
3. Pranešėjas (-ai) (mokinio vardas, pavardė, klasė):
1.
2.
3. Mokytojas (vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, telefonas, elektroninis paštas):

4. Pranešimo pristatymui reikalingos priemonės:

5. Trumpa pranešimo santrauka (ne daugiau kaip 10 sakinių, pristatant pranešimo esmę):

