
 

 

KAUNO ,,SANTAROS“ GIMNAZIJA 

KAUNO  APSKRITIES JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONFERENCIJA 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai nustato mokinių mokslinių tiriamųjų kūrybinių darbų konferencijos  tikslus, 

organizavimo tvarką ir eigą. 

2. Konferencija organizuojama įgyvendinant  2015 m. Kauno ,,Santaros“ gimnazijos Veiklos 

programą.  

 

II. KONFERENCIJOS  TIKSLAI 

 

3. Stiprinti mokinių projektinio, tiriamojo, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas. 

4. Plėtoti mokyklų bendradarbiavimą ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

5.  Skatinti mokinius argumentuotai ir  kūrybiškai spręsti problemas.                                                         

6.  Padėti mokiniams sėkmingai pasirengti ateities karjerai. 

 

III.  KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Konferencija vyks 2015 metų balandžio 29 d. (trečiadienį)  Kauno ,,Santaros“ gimnazijoje 

(Baltų pr. 51). Registracija  12.00 – 13.00 val. 

8. Konferencijos pradžia 13val.  

9. Mokiniai pranešimus skaitys darbo grupėse: 

Lietuvių kalbos grupė; 

Užsienio kalbų grupė;  

Tiksliųjų mokslų grupė; 

Socialinių mokslų grupė; 

Gamtos mokslų grupė; 

Menų, etikos-tikybos, technologijų, kūno kultūros, sveikos gyvensenos grupė; 

10. Universitetų dėstytojai grupėse vykdys ekspertų funkcijas: išklausys pranešimus, paklaus, 

patars, paskatins. 

11. Informacija apie konferenciją skelbiama gimnazijos tinklalapyje 

http://www.santara.kaunas.lm.lt/  

12. Informaciją apie konferenciją teikia ,,Santaros“  gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui 

Nijolė Beniušienė: tel. (3-37 377550), el. p. nijolebeniusiene@gmail.com 

13. Konferencijos organizatoriai: Kauno ,,Santaros” gimnazija. 

14. Konferencijos partneriai: Kauno miesto savivaldybes administracijos Švietimo,  kultūros ir 

turizmo plėtros reikalų valdybos  Švietimo ir ugdymo skyrius,  KPKC,  Kauno universitetai: VU KHF, 

LSMU, VDU, KTU. 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Kauno ,,Santaros“ gimnazijos  

direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. 

įsakymu Nr.V1-70 

http://www.santara.kaunas.lm.lt/
mailto:nijolebeniusiene@gmail.com


IV. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE 

 

15. Konferencijos dalyviai – I–IV gimnazijos klasių ( 9 – 12 kl.)  bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniai. 

16. Konferencijos dalyviai registruojami iki 2015 m. balandžio 22 d. 17 val. el. paštu: 

nijolebeniusiene@gmail.com                                                                          

17. Registracija vyksta atsiunčiant trumpą darbo aprašymą. Visi darbų aprašymai įrišami į 

konferencijos knygą.  

18. Rankraštį maketuokite A4 formato lapuose viena skiltimi vienos eilutes protarpiu su 

tokiomis paraštėmis: viršuje 1,5 cm, apačioje 1,5 cm, kairėje 3,17 cm, dešinėje 1,75 cm. 

19. Pastraipas pradėkite su 0,7 cm įtrauka. Skirtingoms rankraščio dalims naudokite tokio 

dydžio ir stiliaus šriftą: 

 

Šrifto dydis pt Šrifto stilius  

Pavadinimas 14 pusjuodis  

autorius 12 pusjuodis  
mokytojas(vadovas) 12 pusjuodis  

mokykla 10 kursyvinis  

tezės 10 normalus  
 

20. Tezėse turi atsispindėti: darbo tikslai, priemonės, darbo eiga, gauti rezultatai ir išvados. 

21. Mokiniai pristato darbus (5-7 min.), grupės moderatorius organizuoja aptarimą, diskusiją ir 

pan. 

22. Reikalavimai pranešėjui: 

22.1. Nurodyti darbo pavadinimą, tikslus, aktualumą, darbo vadovą; 

22.2. Pateikti pristatomo darbo idėjas, atlikimo eigą, pasiektus rezultatus, pateikti išvadas; 

22.3. Atsakyti į klausimus, kurie gali būti klausytojų ar moderatoriaus pateikti po pranešimo; 

22.4. Laikytis pranešimo trukmės reikalavimų. 

Adresas ir telefonai pasiteiravimui 

Kauno „Santaros“ gimnazija 
Baltų pr. 51, Kaunas 
Tel./ faks. 837 377539, 837 377550 
El. p. santarosvm@santara.kaunas.lm.lt 

 

V.  APDOVANOJIMAS 

 

23. Apdovanojant mokinius, kreipiamas dėmesys į idėjos originalumą, savitumą, aktualumą, 

darbo išbaigtumą, pristatymą. 

24. Visi dalyvavę konferencijoje mokiniai  apdovanojami organizatorių padėkos raštais. 

25. Gilūs moksliniu požiūriu, įdomiausi, kūrybiškiausi, originaliausi  darbai apdovanojami 

rėmėjų ir organizatorių dovanomis. 

26. Mokytojams, kurių mokiniai rengė pranešimus konferencijai, išduodamos KPKC pažymos. 

27. Kiekvienos mokyklos atstovai gauna po konferencijos knygą, kurioje yra visų darbų 

aprašymai. 
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