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RAJONINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  

KONFERENCIJOS „LIETUVOS VANDENŲ GYVENTOJAI“ 

NUOSTATAI 
 

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 

Šie nuostatai reglamentuoja rajoninės pradinių klasių mokinių konferencijos „Lietuvos 

vandenų gyventojai“, (toliau – konferencija), kurią organizuoja Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos pradinių klasių pedagogai, bendradarbiaujant su Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, tikslą ir uždavinius, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Konferencijos tikslas: dalytis mokinių patyrimu ugdant platesnį pasaulio suvokimą, jų 

savimonę, atsakingumą ir vertybines nuostatas. 

Konferencijos uždaviniai: 

Apžvelgti Lietuvos žuvų pasaulio įvairovę bei jų reikšmę gamtai. 

Formuoti palankaus aplinkai elgesio bei gamtos apsaugos nuostatas. 

Pajusti bendros veiklos džiaugsmą. 

 

 

III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 

Konferencija vyks 2018 metų lapkričio 22 d. 9 val. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos „Ąžuoliuko“ skyriaus patalpose ( Barupės g. 8 , Labūnava, Kėdainių r.) 

Registracija 8.30 – 8.50 val. 

Konferencijos pradžia - 9.00 val. 

 

 

IV. DALYVIAI 

 

Kviečiami dalyvauti Kėdainių rajono pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai. 

 

 

V. TEMATIKA 

 

Lietuvos žuvų įvairovė: gėlųjų vandenų ir jūrų žuvys. 

Lietuvos žuvininkystės ūkis: pramoninė ir pramoginė žvejyba, vandens telkinių 

įžuvinimas. 

Žuvų nauda, įtaka gamtai ir jų apsauga. 

 

 



VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

Mokiniai rengia pranešimą atitinkantį konferencijos temą „Lietuvos vandenų gyventojai“. 

Pranešimo trukmė yra 3-5 min., pranešimą skaito 1 pranešėjas. Pranešėjams dalyviai galės pateikti 

klausimų. 

Dalyviai registruojasi siųsdami žemiau pateiktas anketas iki 2018 m. lapkričio 14 d. (dalyvių 

skaičius ribotas) el. paštu dovyda.dia@gmail.com. Sėkmingai užsiregistravus, būsite informuoti el. 

paštu. 

Užsiregistravę dalyviai, pristatantys pranešimą, iki 2018 m. lapkričio 19 d. turi jį pateikti 

konferencijos organizatoriams el. paštu. 

 

 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 

Tikimasi, kad konferencijoje pradinių klasių mokiniai pagilins teorines bei praktines žinias apie 

Lietuvos žuvų įvairovę, jų naudą ir įtaką gamtai, santykį su žmogumi. Atskleis savo kūrybinius 

gebėjimus bei pasidžiaugs savo ir bendraamžių rezultatais. 

 

 

VIII. NUMATOMA KONFERENCIJOS  PROGRAMA 

 

 8.30 –  9.00   Dalyvių registracija, prezentacijų pristatymui paruošimas. 

 9.00 –  9.30   Konferencijos atidarymas, dalyvių pasveikinimas.  

 9.30 – 10.00  Svečių  (Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos atstovų) pranešimai.  

10.10 – 11.10  Dalyvių pranešimai. 

11.10 – 11.30  Saldžioji pertraukėlė. 

11.30 – 12.00  Darbas grupėse. Kūrybinė užduotis. 

12.00 – 12.30  Kūrybinės užduoties pristatymas. Konferencijos apibendrinimas. 

 

 

IX. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

 

Diana Dovydavičiūtė - Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė (tel. 868981180, dovyda.dia@gmail.com),  

Alma Urbonavičienė - Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė (tel. 865073821, urbalma@gmail.com  ). 

Konferenciją koordinuoja: 

Rita Karnilavičienė Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Organizatoriai numato konferencijos tikslus, laiką, dalyvius, konferencijos organizavimo 

tvarką bei pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus.  

Konferencijos dalyviams gaus padėkas, o mokytojams - Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos pažymėjimai už pagalbą mokiniui ruošiantis konferencijai. 
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