
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖS – TEORINĖ KONFERENCIJOS  

„Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Šios nuostatos reglamentuoja tarptautinės mokytojų mokslinės – teorinės konferencijos „Gamtamokslinis 

ugdymas XXI a. mokykloje“ (toliau – Konferencija) tikslą, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo 

tvarką.  

2.Konferenciją organizuoja Panevėžio Beržų progimnazija ir Panevėžio rajono švietimo centras. 

 
II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos organizavimo tikslas – skatinti aktyvų, efektyvų ikimokyklinių įstaigų pedagogų, 

mokytojų, mokinių bei mokslininkų bendradarbiavimą dalinantis gerąja patirtimi.  

4.  Konferencijos uždaviniai:  

4.1. Pasidalinti sistemingomis ir nuosekliomis gamtos mokslų žiniomis, praktika, veiklos įgūdžiais nuolat 

taikomais darbui įvairiose veiklose, pamokose, užklasinėje veikloje, šventėse, renginiuose, kurie skatina 

vaikų kritinio mąstymo veiklą, problemų sprendimo, tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo kompetencijų 

ugdymą. 

4.2 Dalintis metodine patirtimi, kaip ugdyti palankų aplinkai gyvenimo būdą, kaip formuoti vertybines 

nuostatas švietimo įstaigose ir už jų ribų, teikiant ekologijos ir aplinkosaugos žinias, plėtojant šios srities 

mokinių gebėjimus ir įgūdžius. 

4.3 Plėtoti mokytojų bei mokinių gamtamokslinę kompetenciją, taikant inovatyvius, aktyvius, kūrybiškus 

mokymo metodus bei priemones.    

 

III. DALYVIAI 
 

5. Konferencijoje gali dalyvauti ikimokyklinių įstaigų, pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų 

pedagogai ir mokiniai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentai ir kt. 

 

V.KONFERENCIJOS LEKTORIAI 

 

Remigijus Lapinskas – Pasaulio bioenergetikos asociacijos prezidentas, „Žaliosios politikos institutas“ 

prezidentas. 

Selemonas Paltanavičius -Lietuvos prozininkas gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas, radijo laidų 

vedėjas. 

Kazimieras Ilginis – gerai žinomas sveikuolis iš Panevėžio, ilgametis sveikuolių klubo "Atgaiva" vadovas. 

Andrė Balžekienė – rašytoja, žurnalistė, Knygos „Tučių šeima gamtinėja“ autorė. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva


 

V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 
 

6. Konferencija vyks 2018 m. vasario 21 d. Panevėžio Beržų progimnazijoje (Beržų g. 37). Konferencijos 

pradžia - 10.00 val. Registracijos pradžia 9.00 val. 

7. Konferencijos dalyviai registruojasi Panevėžio rajono švietimo centro interneto svetainėje www.prsc.lt  

iki 2018 m. vasario 16 d. Konferencijos dalyvio mokestis  5 eurai.  

Dalyviai skaitantys pranešimą taip pat registruojasi www.prsc.lt svetainėje iki 2018 m. vasario 1 d. ir  el. 

paštu jolantavaitke1@gmail.com atsiunčia užpildytą anketą. (Priedas Nr.1) 

8. Pranešimui skiriama 15-20 min. jo temoje turi atsispindėti mokytojų arba/ir mokinių geroji patirtis 

gamtamokslinio ugdymo srityje, mokinių įtraukimas į gamtamokslinius tyrimus, eksperimentus. 

9. Konferencijos dalyviams bus išduodamos Panevėžio rajono švietimo centro pažymėjimai. 

10. Registracija vykdoma nuo 2018 m. sausio 2 d. 

  

http://www.prsc.lt/
http://www.prsc.lt/
mailto:jolantavaitke1@gmail.com


Priedas Nr.1  

DALYVIO ANKETA 

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖS – TEORINĖ KONFERENCIJOS  

„Gamtamokslinis XXI a. mokykloje“ 
  
 

              2018 m. vasario 21 d. (pildyti didžiosiomis raidėmis): 

1. 
Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija   

2. Mokinio vardas, pavardė, klasė   

3. Miestas, mokyklos pavadinimas   

4. El. paštas , telefono Nr.   

5. 

Dalyvavimo konferencijoje jei skaitysite 

pranešimą, prašyti pranešimo temą, ir 

parašykite prie pasirinktos srities. 
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     Gamtos mokslai.  

Aplinkosauginiai 

projektai, 

ekskursijos, 

šventės. 

Socialiniai 

mokslai: 

integruotas 

mokymas. 

 Šiuolaikiniai 

tyrimo metodai.  

 

6. Pietūs (Pabraukti) Reikalingi                             Nereikalingi 

Anketą išsaugoti ir išsiųsti konferencijos organizatoriams prisegant anketą prie el. laiško adresu  jolantavaitke1@gmail.com  ne vėliau kaip iki  

2018 m. vasario 1 d. 

Informacija teikiama tel.: +37061402292, pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Vaitkevičienė 

               



PROGRAMA: 

 

 

9.00 - 10.00  Registracija. Kavos pertraukėlė.  

10.00 – 13.00  ĮVADINĖ DALIS. Sveikinimo žodis. Lektorių pranešimai ir diskusija. 

13.00-14.00  PIETŪS 

14.00 – 16.00  TEORINĖ DALIS (Pranešimai).  

Pranešimai sekcijose: 

 

 Gamtos mokslai: tyrinėjimas ir eksperimentas.  

 Aplinkosauginiai projektai, ekskursijos, šventės. 

 Socialiniai mokslai (psichologija, ekonomika, politologija, sociologija): integruotas 

mokymas. 

16.00 - 17.00  KONFERENCIJOS BAIGIAMOJI DALIS. APTARIMAS. PAŽYMĖJIMŲ 

DALINIMAS. 

 

 

 

 

 


