PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. DO-69
RESPUBLIKOS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ IR
MOKYTOJŲ NUOTOLINĖS KONFERENCIJOS „VIENAS VARDAS – LIETUVA“
ORGANIZAVIMO APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių nuotolinės konferencijos „Vienas
vardas – Lietuva“ (toliau – Konferencija) organizavimo aprašas reglamentuoja konferencijos tikslą
ir organizavimo tvarką.
2. Konferenciją organizuoja Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija ir Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba).
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Konferencijos tikslas – ugdyti mokinių bendruosius dalykinius gebėjimus ir kritinį mąstymą,
saviraišką, poreikį plėsti kompetenciją.
5. Uždaviniai:
5.1. skatinti mokinių domėjimąsi savo šalies, krašto istorija ir kultūros paveldu, tautodaile, plėsti jų
žinias ir gebėjimus;
5.2. ugdyti mokinių gebėjimą raiškiai kalbėti, sklandžiai reikšti savo mintis, kūrybiškai mąstyti;
5.3. ugdyti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo gebėjimus;
5.4. ugdyti mokinių gebėjimą naudoti informacines technologijas;
5.5. skatinti mokinius ir mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi.

III. KONFERENCIJOS TEMOS
6. Siūlomos temos:
6.1. Stebiu, atrandu, tyrinėju.
6.2. Aš – Lietuvos pilietis.
6.2. Koks gražus mažytis mano kraštas.
6.3. Neišmokę gerbti praeities, nemokėsime branginti ateities.
6.4. Mano mažutės pėdos Lietuvos istorijoje.
6.5. Laisva tema.

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Konferencija vyks per Zoom platformą 2022 m. balandžio 20 d. 10 val.

8. Konferencijos organizavimo darbo grupė: Regina Kaminskienė, Raseinių Viktoro Petkaus
progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Dalia Kosienė, Raseinių Viktoro Petkaus
progimnazijos mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Vilma Miklienė, Raseinių Viktoro
Petkaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Ramutė Mockuvienė, Raseinių
Viktoro Petkaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Informacija apie
konferenciją teikiama tel. (8 672)10 273, (8 687) 11 043.
9. Konferencijos dalyviai – respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokiniai ir
mokytojai.
10. Mokiniai konferencijai parengia pranešimą, projektinio darbo pristatymą, kūrybinį darbą ar
meninę kompoziciją. Darbo pristatymui skiriama iki 3 min.
11. Pranešimą skaito vienas mokinys arba grupė mokinių.
12. Paraiškas dalyvauti konferencijoje iki 2022 m. balandžio 13 d. 14 val. siųsti elektroniniu paštu
kosdalia@gmail.com.
13. Prisijungimo prie konferencijos nuoroda bus išsiųsta balandžio 18 d. paraišką pateikusiems
mokytojams.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Konferencijos pranešėjams bus išduotos Tarnybos padėkos.
15. Dalyvaudami konferencijoje, dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio
pateiktus asmens duomenis (mokinių vardus, pavardes ir amžių) konferencijos vykdymo tikslais bei
juos tvarkys vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
16. Mokytojams, parengusiems mokinius dalyvauti viktorinoje, bus išduota Tarnybos pažyma.
_______________
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