KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
VDU ,,RASOS“ GIMNAZIJA
RESPUBLIKINĖ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ
KONFERENCIJA
,,SOCIALINIAI TINKLAI: PADEDA AR TRUKDO PASIEKIMAMS IR PAŽANGAI?“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (gimnazijų I–IV) klasių mokinių konferencijos
,,Socialiniai tinklai: padeda ar trukdo pasiekimams ir pažangai?“ (toliau – konferencijos) nuostatai
reglamentuoja konferencijos organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Konferenciją organizuoja VDU ,,Rasos“ gimnazija ir Vytauto Didžiojo universitetas.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Konferencijos tikslas: gerinti mokymosi kokybę ir atsakomybę už savo mokymąsi pasitelkiant
šiuolaikines technologijas.
4. Konferencijos uždaviniai:
4.1. Ugdyti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.
4.2. Efektyvinti asmeninio (savo) laiko planavimą.
4.3. Skatinti mokymąsi bendradarbiaujant.
4.4. Plėtoti mokymą(si) netradicinėse aplinkose.

III. DALYVIAI
5. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokiniai, juos rengę mokytojai. Mokinius,
rengiant pranešimus konsultuos Vytauto Didžiojo universiteto VDU dėstytojai ir studentai.

IV. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA
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6. Konferencija vyks 2020 m. kovo 26 d. (ketvirtadienį) Vytauto Didžiojo universiteto, Mažojoje
salėje, S. Daukanto 28, Kaunas. Konferencijos pradžia 12.00 val.

V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Registracija (11.00 – 12.00 val.).
8. Konferencijos atidarymas. Plenarinį pranešimą skaito Vytauto Didžiojo universiteto profesorius,
politikos ir visuomenės veikėjas, Europos parlamento narys Liudas Mažylis, tema „Ar IT padėjo
surasti Vasario 16 d. aktą“.
9. Darbas grupėse/sekcijose: pranešimų pristatymas. Dalyvauja pranešėjai ir juos parengę
mokytojai. Darbą sekcijose moderuoja VDU dėstytojai ir studentai.
10. Baigiamoji konferencijos dalis (rezultatų apibendrinimas, dalyvių apdovanojimai).
VI. REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS
11. Pranešimo turinys turi atitikti konferencijos tikslą ir uždavinius.
12. Pranešimai gali būti parengti individualiai arba dviejų autorių.
13. Mokinių pranešimai rengiami ir pristatomi lietuvių arba užsienio kalbomis (anglų, vokiečių,
rusų arba prancūzų). Pranešimo trukmė – 5-10 min.
PASTABA. Konferencijos metu pranešimo skaidres turėti skaitmeninėje laikmenoje.
VII. DALYVIŲ REGISTRACIJA
14. Konferencijos pranešėjai registruojasi internetu, per Google formas, užpildydami anketą lietuvių
kalba iki 2020 m. kovo 13 d. 15.00 val.
15. Registracijos nuoroda: https://forms.gle/dPBwDsfzpg7EpLZ8A
16. Registruojantis į konferenciją paraiškoje nurodoma:
 Mokinio(ių) vardas(ai), pavardė(ės), klasė, atstovaujama mokykla;
 Kalba (lietuvių arba anglų), kuria bus skaitomas pranešimas;
 Pranešimo pavadinimas;
 Pranešimo pristatymui reikalingos priemonės;
 Mokinį ruošusio mokytojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija,
kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
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 Pranešimo tezės, surinktos Microsoft Word programa Times New Roman šriftu iki 100
žodžių.
PASTABA. Pasibaigus nurodytam terminui, konferencijos pranešėjai ir klausytojai nebus
registruojami.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos eigą.
19. Mokiniai, konferencijos dalyviai bus apdovanojami Vytauto Didžiojo universiteto dovanėlėmis,
VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus padėkos raštais.
20. Mokinius parengusiems mokytojams bus išduotos VDU pažymėjimai.

IX. KONTAKTAI PASITEIRAUTI
21. Kilus klausimams, kreiptis į anglų kalbos mokytoją Gintarę Benetienę šiuo elektroninio pašto
adresu: glituano@yahoo.com.

X. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI
Dr. Mindaugas Norkevičius, VDU mokyklų tinklo koordinavimo vadovas,
Teresė Janulevičienė, VDU ,,Rasos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Gintarė Benetienė, VDU ,,Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė,
Vilma Bartaševičienė, VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.
______________________________

