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TARPTAUTINĖS  MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS  

„AŠ – MES – PASAULIS“  NUOSTATAI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai nustato bendrojo lavinimo mokyklų pagrindinio ugdymo pirmos pakopos (5-8 kl.) 

ir gimnazijų (I-IV kl.) mokinių ir mokytojų konferencijos (toliau – Konferencija) organizavimo 

ir vykdymo tvarką. 

2. Konferencija yra vienas iš „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ festivalio „Japonijos 

dienos Kaune WA“ renginių. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos organizavimo tikslas – skatinti mokinius domėtis juos supančiu pasauliu, 

atkreipti dėmesį į savo miesto, valstybės ir globalias socialines, kultūrines, pilietines ir 

aplinkosaugos problemas, taip pat sudaryti galimybę mokiniams iš Lietuvos ir Japonijos 

mokyklų pristatyti projektus ir tiriamuosius darbus, dedikuotus Kauno ir giminingų miestų 

partnerystėms, pažymint Lietuvos ir Japonijos draugiškų santykių 100-metį. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1. Ugdyti mokinių humanistines vertybes, sąmoningumą, atsakomybę už savo veiksmus, 

formuoti aplinkai palankaus elgesio įgūdžius ir darnaus vystymosi koncepcijos suvokimą. 

4.2. Atskleisti tarpkultūrinio pažinimo ir tolerancijos svarbą, ieškoti istorijos ir nūdienos 

pasaulio žmonijos tolerancijos pavyzdžių, socialinių, pilietinių, kultūrinių ir kt. sąsajų. 

4.3. Formuoti mokinių praktinės, tiriamosios veiklos, mokslinio mąstymo įgūdžius, ugdyti 

mokinių gebėjimą raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis gimtąja ir užsienio kalbomis, 

kūrybiškai mąstyti, naudoti informacines technologijas, skatinti patirti bendradarbiavimo 

sėkmę. 

4.4. Suteikti mokytojams galimybę pasidalinti gerąja savo darbo patirtimi ir sėkmės 

istorijomis. 

 

 



III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Konferencija vyks 2022 m. balandžio 28 d. (ketvirtadienį) Kauno Švietimo inovacijų centre 

(Vytauto pr. 44, Kaunas). Konferencijos pradžia 14 val. (registracija nuo 13.00 val.), 

numatoma pabaiga – 17 val.  

6. Pasikeitus epidemiologinei arba susiklosčius nenumatytai situacijai, konferencija gali vykti 

hibridiniu arba nuotoliniu būdu. Informacija bus išsiųsta užsiregistravusiems dalyviams 

el. paštu. 

7. Konferencijos metu mokiniai pristatys projektus, kūrybinius ir tiriamuosius darbus skaitydami 

pranešimus skirtingose sekcijose pagal pasirinktą tematiką: 

Humanitarinių mokslų sekcija 

Socialinių mokslų sekcija 

Tiksliųjų mokslų sekcija 

Gamtos mokslų sekcija 

Fizinio ugdymo ir sveikos gyvensenos sekcija 

Menų, technologijų ir dorinio ugdymo sekcija 

8. Mokytojai pasidalins sėkmingų pamokų patirtimi, projektinės veiklos pavyzdžiais, tyrimų 

metodikos naujovėmis ir kita ugdymo patirtimi mokytojų sekcijoje. 

9. Konferencijos organizatoriai: 

Kauno švietimo inovacijų centras; 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija; 

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla. 

10. Konferencijos organizavimo darbo grupė: 

Rasa Bortkevičienė, Kauno Švietimo inovacijų centro direktorė; 

Lina Viršilienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė; 

Regina Erlickytė – Marčiukaitienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gamtos mokslų mokytoja metodininkė (tel. pasiteiravimui 

+370 671 63139); 

Rovena Kvaraciejūtė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos anglų k. mokytoja 

metodininkė. 

11. Konferencijos partneriai:  

Japonijos ambasada Lietuvoje  

Sugiharos muziejus 

VDU Azijos studijų centras 

Yaotsu savivaldybės švietimo departamentas, Gifu per. Japonija 

 



III. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE 

 

12. Konferencijoje gali dalyvauti Lietuvos ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokiniai ir įvairių dalykų 

mokytojai. 

13. Mokiniai ir mokytojai konferencijos dalyviais tampa pateikę užpildytą dalyvio paraišką 

(priedai Nr. 1, 2, 3) iki 2022 m. balandžio 7 d. elektroniniu paštu, adresu 

renginiai@dobkevicius.lt 

14. Pranešimų trukmė mokinių sekcijose – iki 7 min., mokytojų sekcijoje – 10-15 min. 

15. Konferencijos dalyviams bus išduodamos KŠIC pažymos apie dalyvavimą konferencijoje. 

 

________________________________ 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

Tarptautinės mokinių ir mokytojų konferencijos  

„Aš – Mes – Pasaulis“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

MOKINIAMS, SKAITANTIEMS PRANEŠIMĄ: 

Mokinio vardas, pavardė  

Klasė  

Ugdymo įstaiga  

Pranešimo pavadinimas  

Pasirinkta sekcija  

Trumpa pranešimo 

santrauka (iki 200 žodžių) 

 

Darbo pristatymui 

reikalingos priemonės 

 

Darbo vadovo vardas, 

pavardė, pareigos, 

telefonas, el. paštas 

 



Priedas Nr. 2 

Tarptautinės mokinių ir mokytojų konferencijos  

„Aš – Mes – Pasaulis“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

MOKYTOJAMS, SKAITANTIEMS PRANEŠIMĄ: 

Mokytojo vardas, pavardė  

Pareigos  

Ugdymo įstaiga  

Pranešimo pavadinimas  

Trumpa pranešimo santrauka 

(iki 200 žodžių) 

 

Darbo pristatymui 

reikalingos priemonės 

 



Priedas Nr. 3 

Tarptautinės mokinių ir mokytojų konferencijos  

„Aš – Mes – Pasaulis“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

MOKYTOJAMS KLAUSYTOJAMS (BE PRANEŠIMO): 

Vardas, pavardė  

Pareigos  

Ugdymo įstaiga  

Pasirinkta sekcija  

 


