
PATVIRTINTA 

                                                                                           Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 

                                                                                           direktoriaus 2023 m. sausio      d.  

                                                                                           įsakymu Nr. V-     (1.3.E) 

 

RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJOS 

 ,,ŽEMĖS PASAKOJIMAI“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės pradinių klasių mokinių konferencijos „Žemės pasakojimai“ nuostatai reglamentuoja 

renginio tikslus ir uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferencija skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti. 

3. Konferenciją organizuoja Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija. 

4. Konferencijos partneriai: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Multicentras. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5.  Konferencijos tikslas – skatinti mokinių norą domėtis juos supančiu pasauliu, atkreipti dėmesį į 

globalias aplinkos problemas, ugdyti tiriamojo darbo gebėjimus ir mokyti suprasti jo praktinę naudą. 

6.    Konferencijos uždaviniai: 

                        6.1. Skatinti domėtis ekologija, ekologiška gamyba, aplinkos saugojimu ir taršos mažinimu. 

6.2. Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai reikšti savo mintis, kūrybiškai mąstyti, naudoti 

informacines technologijas. 

6.3. Formuoti mokinių praktinės veiklos, kritinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius. 

 

 

III. DALYVIAI 

 

7.  Lietuvos mokyklų 1–4 klasių mokiniai ir juos ugdantys pedagogai. 

8.  Iš vienos mokyklos dalyvauja po vieną skirtingų paralelinių klasių mokinių grupę.  

9.  Žodinį pranešimą pristato 1–2 mokiniai, literatūrinę kompoziciją pristato 1–3 mokiniai. 

 

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Konferencija vyks 2023 m. kovo 22 d. Marijampolės Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje 

(Vytauto g. 22). Konferencijos pradžia 13.00 val. (registracija nuo 12.30 val.) 

11.  Konferencijai siūloma pateikti projektinius darbus, stendinius bei žodinius pranešimus, literatūrines 

kompozicijas, interviu ir t. t. Siūlomos temos: 

• Netradicinės pamokos gamtoje. 

• Medis – žmogaus draugas. 

• Gamtos sergėtojai ir globėjai. 

• Jei visi rūšiuotų atliekas... 

• Man rūpi Žemės sveikata. 



• Vandens lašo galia. 

12. Mokytojai, ruošę mokinius konferencijai, registruojasi www.semiplius.lt. Registracijos anketą 

(Priedas Nr. 1) pateikti iki 2023 m. kovo 3 d. el. p. lc.cizikiene1@gmail.com      

13. Pranešimo trukmė iki 5 min. 

14. Konferencijos darbotvarkė bus nurodyta renginio programoje, kurią organizatoriai išsiųs dalyviams  

2023 m. kovo 20–21 d. 

 

 

 

V. REIKALAVIMAI DARBŲ PRISTATYMUI 

 

15. Mokiniai konferencijai parengia pranešimus, kuriuose pristato atliktus tiriamuosius ar projektinius 

darbus, patyrimines veiklas, stebėjimus gamtotyros, gamtosaugos, ekologijos temomis. 

16. Stendiniai pranešimai pateikiami A1 formato lape. Jie turi būti informatyvūs, atitinkantys skelbiamą 

temą. 

17. Žodiniai pranešimai pateikiami „PowerPoint“ programa. Pranešimus pateikti iki 2023 m. kovo 10 d.  

el.p. zmuidienev@gmail.com  

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Konferencijos dalyviai gaus Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos direktorės padėkas. 

19. Mokytojai, paruošę mokinius konferencijai, gaus Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 

metodines pažymas. 

20. Konferencijos informacijos sklaida – Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos ir Marijampolės Petro 

Kriaučiūno viešosios bibliotekos tinklalapiuose. 

21. Informaciją teikia Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos Lina Čižikienė 

tel. 868608885, Violeta Žmuidienė tel. 868567404. 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
mailto:lc.cizikiene1@gmail.com
mailto:zmuidienev@gmail.com


 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

MARIJAMPOLĖS ,,ŠALTINIO“  PROGIMNAZIJA 

RESPUBLIKINĖS  PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  

KONFERENCIJOS  ,,ŽEMĖS PASAKOJIMAI“ 

 

REGISTRACIJOS  ANKETA 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

Mokykla 

 

 

Klasė 

 

 

Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacinė kategorija, 

tel. nr., el. paštas 

 

Pranešimo tema ir pavadinimas 

 

 

Pranešimo  forma 

 

 

Pranešimui reikalingos techninės 

priemonės 

 

 

 

 

 

 

 


