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                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                         Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 

                                                                                                direktoriaus 2016 m. kovo 16 d.  

                                                                                                įsakymu Nr.35/V  

 

TARPTAUTINĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ  

9–12 (GIMNAZIJŲ I–IV) KLASIŲ MOKINIŲ  

GAMTOS MOKSLŲ KONFERENCIJOS „EKOLOGIJA IR MES“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Tarptautinės bendrojo lavinimo mokyklų 9–12 (gimnazijų I–IV) klasių mokinių gamtos mokslų 

konferencijos „Ekologija ir mes“ (toliau – Konferencija) nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslus, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.   

 2. Konferencija, skirta Černobylio atominės elektrinės branduolinės avarijos 30 metų sukakčiai 

paminėti. 

II. TIKSLAS 

 3. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis gamtos mokslais, formuoti mokslinio mąstymo 

ir tyrimo įgūdžius, ugdyti ekologinę kultūrą.  

 

III. UŽDAVINIAI 

 4. Konferencijos uždaviniai: 

 4.1. Skatinti mokinių mokslinę tiriamąją veiklą ir kūrybišką ekologinių problemų sprendimą 

moksliniais metodais.  

 4.2. Sudaryti sąlygas mokiniams aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti, pasidalinti gerąja darbo 

patirtimi. 

 4.3.  Skleisti aplinkosaugines idėjas.  

 

IV. LAIKAS IR VIETA 

 5. Konferencija „Ekologija ir mes“ vyks 2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus Pranciškaus Skorinos 

gimnazijoje (Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius). Konferencijos pradžia 12.00 val. (registracija nuo 11.30 

val.). 

 

V. DALYVIAI 

 6. Konferencijoje gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 9–12 (gimnazijos I–IV) 

klasių mokiniai ir mokiniai iš Baltarusijos Respublikos (mokyklos – gimnazijos partnerės: Gardino miesto 

gimnazija, Lydos 4-oji vidurinė mokykla, Ašmenos 2-oji  vidurinė mokykla, Minsko 48-oji vidurinė 

mokykla, Minsko gimnazija Nr.35 ir kt.). Iš vienos mokyklos gali teikti ne daugiau nei po 2 pranešimus.  
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VI. DARBO PATEIKIMAS  

 7. Darbo temą mokiniai pasirenka patys. Darbai gali būti pateikti lietuvių, baltarusių arba rusų kalba. 

 8. Darbas gali būti pristatytas stendinio pranešimo forma arba Microsoft PowerPoint programoje.  

 9. Pranešimo pristatymui skiriama iki 10 min. 

 10. Dalyvio paraiška ir darbo santrauka (1 priedas) pateikiami iki 2016 m. balandžio 20 d. 

elektroniniu paštu, adresu psg.konferencija@gmail.com. Konferencijos dalyviu mokinys tampa pateikęs 

užpildytą dalyvio paraišką (failo pavadinimas pavarde_vardas.docx.).  

 11. Pranešimo apimtis – ne daugiau kaip keturi A4 formato puslapiai. Tekstas turi būti surinktas 

Microsoft Word programa, Times New Roman šriftu, 12 pt dydžiu, vieno intervalo eilėtarpiu, A4 formato lape. 

Puslapio paraštės: kairėje – 3 cm, dešinėje – 1 cm, viršuje – 2 cm, apačioje – 2 cm. Pastraipos pradedamos su 

1,25 cm įtrauka. Dalyviai konferencijos organizatoriams pranešimą pateikia elektroniniame ir popieriniame 

variante (spausdintą A4 formato lapuose).  

 

VII. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 12. Darbus vertina ekspertų komisija, sudaryta Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 

 13. Darbų vertinimo kriterijai: 

 13.1. moksliškumas; 

 13.2. kūrybiškumas;  

 13.3. aktualumas.  

 14. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanomis. 

  15. Visi konferencijos dalyviai ir jų mokytojai gaus padėkas. 

 

VIII. ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

 16. Konferencijos organizatoriai:                                                                                                                

 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija                                                                                                       

 Gudų mokyklos draugija                                                                                                                                      

 17. Konferencijos organizacinis komitetas:                                                                                                      

 Diana Stachnovič, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos direktorė, tel. (8 5)2459127;                                  

 Nijolė Bagdonienė, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel.              

(8 5)2457928;                                                                                                                                                                  

 Jūratė Norvaišienė, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel.             

(8 5)2457928;                                                                                                                                                        

 Svetlana Griško,  Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos biologijos-chemijos mokytoja 

metodininkė;                                                                                                                                                                     

mailto:psg.konferencija@gmail.com
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 Galina Vincukevičienė, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos geografijos mokytoja 

metodininkė. 

 18. Konferencijos organizavimo partneriai:  

 Radiacinės saugos centras        

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 19. Konferencijos  organizatoriai  pasilieka  teisę  informaciją  apie renginį  ir  jo  dalyvius  skelbti 

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos interneto svetainėje http://www.skorinosgimnazija.lt ir publikuoti 

spaudoje. 

_______________________________________ 
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 1 priedas 

 

TARPTAUTINĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 

 9-12 (GIMNAZIJŲ I-IV) KLASIŲ MOKINIŲ  

GAMTOS MOKSLŲ KONFERENCIJOS „EKOLOGIJA IR MES“ 

DALYVIO PARAIŠKA 
 

 
Dalyvio (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), 

klasė, telefonas, el. paštas  

 

 

Darbo vadovo vardas, pavardė, telefonas,     

el. paštas 

 

Mokyklos pavadinimas, adresas,  telefonas, 

el. paštas 

 

Pranešimo tema 

 

 

Darbo santrauka    

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimo pristatymo tipas 

 

(stendinis pranešimas, pateiktis ir pan.) 

 

Reikalinga techninė įranga pranešimo 

pristatymui 

 

Pateikus paraišką įsipareigojama dalyvauti 

konferencijoje (atsakingo/lydinčio asmens 

vardas, pavardė, kontaktinis telefonas ir                   

el. pašto adresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * PASTABA. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 20 d.  


