
ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJA 

JONIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 

 

TARPTAUTINĖS 6 – 8  KLASIŲ MOKINIŲ PAŽINTINĖS 

KONFERENCIJOS “WATER AROUND US” NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai nustato tarptautinės 6-8 klasių mokinių konferencijos „Water around us“ 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Šiaulių „Sandoros“ progimnazija ir Joniškio rajono Švietimo centras. 

 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos  organizavimo  tikslas – skatinti  mokinius  domėtis vandens svarba sociologiniu bei 

antropologiniu aspektais, tobulinti anglų kalbos, kaip tarptautinio bendravimo kalbos, komunikacines 

kompetencijas. 

     4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. Plėtoti mokinių pažinimo kompetenciją pristatant tiriamuosius ir kūrybinius darbus. 

4.2. Siekti, kad mokiniai įgytų papildomų žinių apie vandens išteklius. 

4.3. Dalintis gerąją patirtimi ir paskatinti dalyvauti tarptautinių projektų veiklose. 

4.4. Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti bei sklandžiai reikšti savo mintis anglų kalba. 

4.5. Ugdyti kritiškai mąstančią, socialiai atsakingą, gebančią tyrinėti ir spręsti problemas asmenybę. 

 

 

III. DALYVIAI 

5. Bendrojo lavinimo mokyklų  6-8 klasių mokiniai. Pranešimą gali pristatyti vienas mokinys ar 

mokinių grupė. Pranešimo kalba – anglų kalba. 

 

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

6.  Konferencija įvyks 2016  m.  gegužės 10 d. (antradienį) Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje 

  (K. Korsako g. 8, Šiauliai). Konferencijos pradžia 12.30 val. (registracija nuo 12.00 val.). 

7. Konferencijos dalyviai iki 2016 m. balandžio 29 d. registruojasi pateikdami užpildytą dalyvio 

anketą (Priedas Nr.1) elektroniniu paštu, adresu egle@sandora.eu . 

8. Pranešimų rengimo probleminės sritys: 

8.1. Vanduo lietuvių tradicinėse apeigose. 

8.2. Vandens svarba žmogaus organizmui. 

8.3. Vandens turizmas, sportas ir SPA. 

8.4. Vanduo – kraštovaizdžio dalis (užtvankos, vandens malūnai, vandens bokštai). 

8.5. Lietuva – jūrinė valstybė. Kuršių nerija ir jos apylinkių unikalumas. 
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9. Galimos pranešimų formos: stendinis, žodinis, pateikčių komentavimas, tiriamieji darbai ir kt.  

10. Pranešimo pristatymui skiriama 5 –10 min. 

11. Konferencijos dalyviams bus išduodamos padėkos ir atminimo dovanėlės, mokinius ruošusiems 

mokytojams – Joniškio rajono švietimo centro pažymėjimai. Pažymėjimo kaina 1,50 Eur. 

12. Konferencijos programa užsiregistravusiems asmenims bus išsiųsta iki 2016 m. gegužės 5 d.  

  

 

V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

13. Konferenciją organizuoja Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos  Vaiko gerovės komisijos Projektų 

rengimo grupė: 

Vaida Buitvidienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 

Kristina Černiauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

Inga Urbonienė, anglų kalbos mokytoja, 

Eglė Vainorienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja. 

14. Konferencijos veiklas koordinuoja Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Giedrė Statkutė (tel. nr. pasiteiravimui 867230272). 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Tarptautinės 6-8 klasių mokinių pažintinės konferencijos „Water around us“ nuostatai ir kt. 

informacija apie renginį skelbiama mokyklos elektroninėje svetainėje www.sandora.eu.   

 

 

_______________________________ 
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Taprtautinės 6-8 kl. mokinių pažintinės konferencijos 

„Water Around Us“ nuostatų  

1 priedas 

 

                 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Mokykla  

Mokinio vardas, pavardė  

Klasė  

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija, dėstomas dalykas,  

el.paštas, telefono numeris 

 

Pranešimo pavadinimas  

Pranešimo forma  

 

 

 


