
 

 

 

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ  

5-12 KLASIŲ MOKINIŲ 

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ KONFERENCIJOS  

„TIRK IR ATRASK“ 

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

organizavimo tvarką ir eigą. 

2. Konferencija organizuojama įgyvendinant  2018 m. Kauno Palemono gimnazijos veiklos 

planą ir Kauno miesto renginių mokiniams planą 2018-2019 m. m.  

3. Renginys skirtas mokinių atliekamų tiriamųjų, kūrybinių, projektinių darbų analizei bei 

sklaidai. 

4. Konferencijos sąlygos parengtos vadovaujantis Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 20 d. 

įsakymu Nr. 35-388, bei gimnazijos įgyvendinama Gamtos ir tiksliųjų mokslų programa 

„AVILYS“. 

 

II SKYRIUS 

 KONFERENCIJOS  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – skatinti efektyvų mokytojų, mokinių ir mokslininkų bendradarbiavimą rengiant 

projektinius darbus ir dalijantis  patirtimi. 

6. Uždaviniai: 

6.1. formuoti mokinių tiriamosios veiklos, mokslinio ir kritinio mąstymo įgūdžius. 

6.2. gilinti ir plėsti mokinių dalykines žinias ir bendrąsias kompetencijas, skatinti 

domėjimąsi mokslu. 

6.3. padėti aukštesniųjų klasių mokiniams planuoti karjerą. 

6.4. stiprinti ryšius su socialiniais partneriais: aukštosiomis mokyklomis, verslo įmonėmis 

ir kt. 

PATVIRTINTA 

Kauno Palemono gimnazijos  

direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. 

 įsakymu Nr. V1-308 



III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

7. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Kauno miesto progimnazijų, gimnazijų 5-12 klasių 

mokiniai ir mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentai. 

 

IV SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

8. Konferencija vyks 2018 m. gruodžio 6 d. (ketvirtadienį)  Kauno Palemono gimnazijoje 

(Marių g. 37, Kaunas). Konferencijos pradžia 14.00 val.    

Registracijos pradžia 13.00 val. 

9. Konferencijos dalyviai iš anksto registruojami iki 2018 m. lapkričio 23 d. 15.00 val. 

adresu: https://goo.gl/forms/GL0dICXpFtJLhk1W2 

10. Pranešimai bus skaitomi darbo grupėse: 

10.1. tiksliųjų mokslų (matematikos, informatikos, ekonomikos); 

10.2. gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos); 

11. Universitetų dėstytojai grupėse vykdys ekspertų funkcijas. 

12. Pranešimų pristatymas darbo grupėse (iki 10 min.) 

13. Reikalavimai pranešėjui: 

13.1. nurodomas darbo pavadinimas, tikslai, aktualumas, darbo vadovas; 

13.2. pristatomos darbo idėjos, atlikimo eiga, pasiekti rezultatai, pateikiamos išvados; 

13.3. atsakoma į klausimus, kurie gali būti klausytojų ar moderatoriaus pateikti po 

pranešimo;  

13.4. laikomasi pranešimo trukmės reikalavimų. 

 

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Visi dalyvavę konferencijoje mokiniai  apdovanojami Kauno Palemono gimnazijos padėkos 

raštais. 

15. Moksliniu požiūriu, įdomiausi, kūrybiškiausi, originaliausi darbai apdovanojami rėmėjų ir 

organizatorių dovanomis. 

16. Mokytojams, kurių mokiniai rengė pranešimus konferencijai, išduodamos Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro pažymos (žr. http://kpkc.lt/index.php/veikla/pazymos). 

17. Informacija apie konferenciją skelbiama gimnazijos tinklalapyje 

https://www.palemonas.kaunas.lm.lt/ 

https://goo.gl/forms/GL0dICXpFtJLhk1W2
http://kpkc.lt/index.php/veikla/pazymos


18. Informaciją apie konferenciją teikia Kauno Palemono gimnazijos direktorės pavaduotoja 

ugdymui Jūratė Davainienė: 

 tel. (8-37) 373625,  

el. p: jurate.davainiene@palemonogimnazija.lt 

19. Konferencijos organizatoriai: Kauno Palemono gimnazija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras.  

20. Konferencijos partneriai: Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, 

Lietuvos aukštosios mokyklos. 

_____________________________ 


