PATVIRTINTA
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro
direktoriaus 2020 vasario mėn. 14 d.
įsakymu Nr. V-8
RESPUBLIKINĖ VAIKŲ IR JAUNIMO KONFERENCIJA
„IŠ ŽIRGO GYVENIMO...“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų ir jaunimo konferencijos „Iš žirgo gyvenimo...“ (toliau - konferencijos) nuostatai
reglamentuoja renginio tikslus ir siekius, eigą bei dalyvių skatinimo tvarką.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Konferencijos organizavimo tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi gamtos mokslais,
informacinėmis technologijomis ir ugdyti tiriamojo darbo gebėjimus.
3. Konferencijos uždaviniai:
3.1. Skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi STEAM mokslų srityse, tyrinėti, atrasti.
3.2. Formuoti vaikų ir jaunimo tiriamosios veiklos, kritinio, mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius;
3.3. Ugdyti vaikų ir jaunimo žinių integravimo ir taikymo, lyderystės kompetencijas.
3.4. Skatinti vaikus ir jaunimą dalintis atradimais ir pastebėjimais su savo bendraamžiais.

III. DALYVIAI
4. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, neformalaus ugdymo įstaigų mokiniai ir jaunimas iki 25
metų amžiaus. Konferencijoje galima rengti individualius arba grupinius pranešimus (iki 5 asmenų).
Mokytojai tik padeda mokiniams pasirinkti bandymo ar tyrimo temą, jį atlikti bei pristatyti.

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS
5. Konferencijos data ir laikas: 2020 m. kovo 12 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. JGC salėje (Žuvininkų
g.18).
6. Dalyvio anketa siunčiama el. paštu: info@gamtininkucentras.lt iki 2020 m. kovo 1d. 26 d. 17.00
val.
V. REIKALAVIMAI DARBŲ PRISTATYMUI
7. Eksperimentai – bandymai, ar tyrimai (pasirinkta tema), patyrimai ruošiami ir demonstruojami
naudojant aplinkai ir žmogui saugias medžiagas ar priemones.

8. Veiklos akimirkos fiksuojamos pasitelkiant foto nuotraukas ar video medžiaga. Medžiaga
paruošiama naudojant Power Point ar kitą programą.
9. Konferencijos metu demonstruojamos skaidrės ir/ar pati veikla.
10. Jei ruošiamos skaidrės, jose nurodoma:
eksperimento - bandymo pavadinimas;
mokinio (-ių) vardas, pavardė, mokykla, būrelis;
mokytojo vardas, pavardė;
darbo eiga;
kokios priemonės naudojamos;
išvados.
11. Pristatymo trukmė - iki 7 min.
VI. VERTINIMAS, DALYVIŲ SKATINIMAS
12. Visiems dalyviams bus įteikti padėkos raštai, jų mokytojams – metodinės pažymos. Keturi
geriausi pristatymai, skirtingose amžiaus grupėse (1. 1-4 klasių; 2. 5-9 klasių; 3. 10-12 klasių, 4. 19
– 25 metai.) bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

VII. NUMATOMI REZULTATAI
13. Mokiniai, remdamiesi įgytomis žiniomis ir asmenine patirtimi, gebės nurodyti sąlygas, kuriomis
atliks bandymą ar tyrimą.
14. Plėtos gebėjimus stebėti, tyrinėti bei suprasti, kad žmonių ir gamtos gyvenimas yra dermėje bei
grįstas tam tikrais dėsniais.
15. Formuosis glaudesnis bendradarbiavimas, tvirtės ryšiai tarp mokinių ir mokytojų.
16. Mokiniai pristatys ir pademonstruos eksperimentą - bandymą, mokės jį apibendrinti.

VIII. ORGANIZATORIUS
17. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras.
Būrelio mokytoja Greta Bataitienė, el. paštas bat.greta@gmail.com, Tel.Nr. 868297777
Būrelio mokytoja Inga Vasiliauskienė, el.paštas inga.vasiliauskiene1985@gmail.com, Tel.Nr.
867044100

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Iškilus klausimams, konferencijos dalyviai gali kreiptis į:
Greta Bataitienė, el. paštas bat.greta@gmail.com, Tel.Nr. 868297777
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DALYVIO ANKETA

Mokinio (mokinių) vardas, pavardė,
klasė, amžius
Mokyklos pavadinimas
Mokytojo, paruošusio mokinį, vardas,
pavardė, tel. nr., el. paštas.
Eksperimento, bandymo, tyrimo
pavadinimas
Trumpa eksperimento, bandymo,
tyrimo anotacija.
Pastabos

