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RESPUBLIKINĖS NUOTOLINĖS MOKINIŲ KONFERENCIJOS 

„PROJEKTO METODAS PAMOKOJE“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės mokinių konferencijos „Projekto metodas pamokoje“ (toliau – Konferencija) 

nuostatai reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams ir organizavimo tvarką.  

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI 

2. Skatinti mokinių domėjimąsi mokslu: skleisti gamtos, technikos, humanitarinių, socialinių, 

meninių ir kitų dalykų žinias bei ugdyti bendrąsias kompetencijas.   

3. Ugdyti kūrybinius, kritinio mąstymo ir tiriamojo darbo įgūdžius bei gebėjimą savarankiškai 

spręsti problemas. 

 

III. ORGANIZATORIAI 

4. Konferenciją organizuoja Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla ir Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba (toliau – Organizatoriai).  

 

IV. DALYVIAI 

5. Konferencijoje gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų 1–10 klasių mokiniai bei 

neformaliojo švietimo įstaigų ugdytiniai iki 16 metų amžiaus.  

 

V. REIKALAVIMAI DARBAMS  

6. Konferencijai priimami visų mokslo sričių tiriamieji, taikomieji, kūrybiniai, integruoti bei 

socialines problemas sprendžiantys projektai (toliau – Projektai).  

7. Dalyviai užtikrina, jog jų teikiamų projektų turinys nepažeidžia kitų autorių teisių.  

8. Projektas pristatomas konferencijoje iki 5–7 min. trukmės pranešimu (projektams, 

apimantiems platesnį integruojamų dalykų spektrą iki 10 min.). 

9. Vieną pranešimą skaityti gali ne daugiau kaip du mokiniai (įgyvendinant projektą gali 

dalyvauti neribotas mokinių skaičius). Po pranešimo konferencijos moderatorius ir/ar konferencijos 

dalyviai gali užduoti klausimus. 

10. Projektiniai darbai gali būti atlikti 2019–2021 mokslo metais.  
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VI. KONFERENCIJOS EIGA 

11. Norinčių dalyvauti konferencijoje registracija vyksta iki 2021 m. kovo 16 d. 

Konferencijos dalyvio registracijos anketą galite rasti čia arba internetinėje svetainėje 

www.mokykla.eu. 

12. Konferencija vyks 2021 m. kovo 19 d. (penktadienį), 10.00 val. nuotoliniu būdu Zoom 

virtualioje aplinkoje. Dalyvių prisijungimas ir registracija 9:50–10.00 val.  

13. Kvietimas-prisijungimo nuoroda konferencijos dalyviams ir jų mokytojams bus atsiųsta 

2021 m. kovo 18 d.  

 

VII. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

14. Esant dideliam dalyviui skaičiui, projektiniai darbai gali būti skirstomi į grupes, 

atsižvelgiant į dalyvių amžių. 

15. Visiems konferencijos dalyviams ir jų projektinių darbų vadovams išduodami 

konferencijos dalyvio pažymėjimai. 

16. Dalyvio pažymėjimai išsiunčiami paštu, registracijos anketoje nurodytu mokyklos adresu.  

 

VIII. PAPILDOMA INFORMACIJA 

17. Pateikdamas paraišką dalyvauti konferencijoje dalyvis sutinka, kad: 

17.1. asmens duomenys (vardas, pavardė, klasė, elektroninis paštas, telefono numeris) būtų 

naudojami konferencijos organizavimo tikslais; 

17.2. pristatymas būtų fotografuojamas, o konferencijos metu sukaupta medžiaga 

informaciniais tikslais būtų naudojama žiniasklaidos priemonėse, internetinėje erdvėje, mokyklos 

archyve. 

18. Daugiau informacijos apie Konferenciją galite sužinoti elektroniniu paštu 

aida.pavaduotoja@gmail.com arba tel. (8 671) 36031 Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aidutė Jurešienė. 

__________________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSIQzaUFFQOKnRGvZfQ4_8URulEk5cMcA9p3rBOJhfRWnLRw/viewform
http://www.mokykla.eu/
mailto:aida.pavaduotoja@gmail.com

