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ŠALIES BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

LIETUVIŲ IR UŽSIENIO KALBŲ VIRTUALIOS KONFERENCIJOS  

„MOKAUSI IR AUGU“ NUOSTATAI 
Konferencija skiriama  

Šiaulių Gegužių mokyklos 50-ties metų jubiliejui paminėti 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja šalies bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių 

ir užsienio kalbų virtualios konferencijos „Mokausi ir augu“ (toliau: konferencijos) tikslus, 

uždavinius, organizavimo tvarką ir eigą. 

2. Konferencija skirta šalies 5-8 klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, jų gerosios 

darbo patirties savo mokykloje sklaidai, pasidalijimui sėkmingais mokymosi „receptais“, paremtais 

asmenine patirtimi, aktyvaus mokymo(-si) metodais, kurie skatina mokinius „augti“ ugdant mokinių 

kūrybiškumą žaidybinių elementų pagalba. Taip pat siūlome pasidalinti patirtimi apie perskaitytas 

įdomiausias knygas, kurios padėjo mokiniams geriau pažinti save ar kitus bei atsiskleisti kaip 

išsilavinusiai ir moderniai savo mokyklos asmenybei. 

3. Virtualią lietuvių ir užsienio kalbų mokinių konferenciją organizuoja Šiaulių Gegužių 

progimnazija (S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai. Tel. 8-41-552629), Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras (Radvilų g. 17, Radviliškis. Tel. 8-422-61114, el. 

paštas centras@radviliskiopc.lt). 

 

II   SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konferencijos tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi ir bendravimą, siekiant atskleisti, 

kokie būdai, metodai mokykloje padeda mokiniams mokytis, skatina jų vidinę motyvaciją. 

5. Konferencijos uždaviniai: 

5.1. Ugdyti poreikį ir gebėjimus tyrinėti, ieškoti įdomių, svarbių sau ir bendraamžiams     

dalykų knygose, dalintis patirtimi, atradimais. 

5.2. Mokyti (-s) pasirinkti aktualią temą, rinkti informaciją ir ją apibendrinti. 

5.3. Plėtoti socialinę kompetenciją, lavinant viešo kalbėjimo gebėjimus, sudarant galimybę 

mokiniams bendrauti ir bendradarbiauti netradicinėje aplinkoje. 

5.4. Skatinti  mokytojo ir mokinio bei mokyklų bendradarbiavimą. 

 

III   SKYRIUS 

VIETA IR LAIKAS 

 

6. Konferencija vyks 2022 m. spalio 26 d. (trečiadienį) 12 val.  Zoom platforma. 

7. Prisijungimo nuoroda užsiregistravusiems mokiniams bus atsiųsta savaitę prieš renginį į 

dalyvio anketoje nurodytą el. paštą. 

 

IV   SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Konferencijos dalyviai – šalies bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokiniai. 

9. Dalyvių skaičius – iki 100 dalyvių. 

 

 



 

V   SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DARBO KRYPTYS IR FORMOS 

 

10. Lietuvių kalbos grupė. Savarankiškai skaitytų knygų pristatymas, pasidalijimas mokinių 

įgyta mokykloje gerąja patirtimi, motyvuojančia skaityti. 

11. Užsienio (anglų) kalbos grupė. Efektyvus mokymo(-si) būdų ir žaidimų elementų 

taikymas anglų kalbos pamokose. 

12. Antrosios užsienio (rusų, vokiečių, prancūzų) kalbos grupė. Sėkmingo antrųjų užsienio 

kalbų mokymosi ,,receptai“ mokykloje.  

13. Kiekviena pasirinkta tema gali būti pristatyta individualūs ir grupių žodiniai, vaizdiniai 

pranešimai „Power Point“ ir kt. formatu, tinkantys rodyti Zoom platforma.  

14. Pranešimo trukmė - iki 5 min. 

 

VI   SKYRIUS 

KONFERENCIJOS EIGA 

 

15. Mokinių konferencija: 

 12.00 – 12.15 val. – dalyvių registracija Zoom platformoje. 

 12.15 – 12.40 val. – mokinių konferencijos atidarymas. 

 12.40 – 14.05 val. – darbas 3 virtualiose grupėse. 

 14.05 – 14.30 val. – konferencijos apibendrinimas. 

 

VII   SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 

16. Registracija į mokinių konferenciją vyks iki 2022 m. spalio 22 d. 

17. Ketinantys dalyvauti mokinių konferencijoje užpildo dalyvio anketą (priedas Nr. 1) ir 

atsiunčia ją el. pašto adresais: lietuvių kalbos - inga.turovaite@gmail.com (Inga Turovaitė, tel. 

867521662), užsienio (anglų) kalbos -  uz.geguziai@gmail.com (Dalia Varpučinskienė, tel. 

867848444); antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių, prancūzų) – nijoletei@gmail.com (Nijolė 

Teišerskienė, tel. 865226004). 

18. Konferencijos dalyviai mokytojai registruojasi internetinėje sistemoje www.semiplius.lt 

19. Konferencijos dalyvio mokytojo mokestis 1,5 Eur. Informacija apie mokėjimą pateikiama 

sistemoje  www.semiplius.lt 

 

                                                                         VIII   SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Konferencijai mokinius rengusiems mokytojams bus išduodami Radviliškio r. 

savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo 

skyriaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (www.semiplius.lt). Pranešimus skaitę mokiniai gaus 

padėkas. 

 

 

 

Konferencijos koordinatorė: 

Reda Zalogienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Konferencijos organizatoriai: 

Inga Turovaitė, Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, 

Dalia Varpučinskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos anglų kalbos mokytoja,  

Nijolė Teišerskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos rusų kalbos, istorijos mokytoja. 
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 Šalies 5-8 klasių mokinių  

lietuvių ir užsienio kalbų virtualios konferencijos ,,Mokausi ir augu“ nuostatų 

 1 priedas 

 

 

 

DALYVIO ANKETA 

    

 

 

 

Mokykla  

Konferencijoje dalyvaujančio (-ių) 

mokinio (-ių) vardas, pavardė, klasė  

 

Konsultavusio (-ių) mokytojo (-ų) 

vardas, pavardė, dėstomas dalykas,  

kvalifikacinė kategorija 

 

Konsultavusio (-ių) mokytojo (-ų) 

telefono numeris, elektroninis paštas 

 

Pranešimo tema  

Pranešimo pateikimo forma (tik 

žodinis arba pranešimas pateiktas 

„Power Point“ formatu ir kt.) 

 

Vardas, pavardė žmogaus, kurio 

vardu vyks registracija Zoom 

platformoje  

 


