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MOKINIŲ GAMTININKŲ MOKSLINĖS KONFERENCIJOS 

„APLINKA IR AŠ“ NUOSTATAI 

 

 „Aplinka ir aš“ - mokinių gamtininkų mokslinė konferencija, skirta Jorės, Jurginės dienai (04-23) 

paminėti. Jorė arba Joris – pavasario Perkūnas. Jis vaizduojamas kaip raitelis, valdantis žemės raktus, 

prikeliantis augaliją. Jorė po žiemos šalčių atrakina žemę, pasiunčia į ją lietų. Ši dievybė – tai ir naminių 

gyvulių, ypač žirgų, žvėrelių, globėja. Lietuvoje šv. Jurgis laikomas ir mūsų kariuomenės, jaunimo 

globėju, todėl Jurginių dieną švenčia ir kariškiai, jaunimo organizacijos. Panevėžio gamtos mokykla 

kviečia savo gamtos tiriamaisiais darbais ir patirtimi pasidalinti su bendraminčiais. 

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1. Mokinių gamtininkų mokslinės konferencijos „Aplinka ir aš“ (toliau – Konferencija) nuostatai 

reglamentuoja Konferencijos tikslą, dalyvius, jų registraciją, organizavimo ir apdovanojimų tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Panevėžio gamtos mokykla. 

3. Konferencijos tikslas – skatinti aplinkotyros žinių, gebėjimų, kompetencijų ugdymą(si), sieti su 

stebimos aplinkos pažinimu, išvadų formulavimu, mokinių mokslinio mąstymo ir stebėjimo įgūdžių 
formavimu. 

 

II. DALYVIAI IR JŲ REGISTRACIJA 

 

4. Konferencijos  dalyviai – Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 (gimnazijos II - IV 

klasių) klasių mokiniai. 

5. Mokykla į Konferenciją gali siųsti ne daugiau 2 dalyvių. 

6. Teisę dalyvauti Konferencijoje turi mokiniai, kuriuos mokytojai užregistravo el. paštu 

pgmkonkursai@gmail.com iki 2021 m. balandžio 23 d. pateikdami dalyvio kortelę (1 priedas) 

 

III. ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konferencija vyks 2021 m. balandžio 27 d. 14.30 val. per nuotolinio bendravimo programą Zoom . 

8. Zoom prisijungimo nuoroda mokytojams bus išsiųsta 2021 m. balandžio 26 d. 9-10 val. dalyvio 

kortelėje nurodytais el. paštais. 

9. Mokinys, dalyvaujantis Konferencijoje, privalo gebėti prisijungti prie nuotolinio bendravimo 

programos Zoom. 

10. Mokytojas prieš Konferenciją informuoja mokinius, kaip prisijungti prie nuotolinio bendravimo 

programos Zoom, ir perduoda atsiųstus prisijungimo duomenis.  

11. Konferencijos metu mokinys turi mokėti  naudotis įrenginiais, turinčiais interneto ryšį: kompiuteriu  

arba planšete.  

12. Dalyviams, po pranešimo, gali pateikti klausimai, susiję su pateiktu darbu, skiriama ne daugiau 30-

50 sekundžių. 

13. Konferencijos trukmė iki 2 val. 

 

IV. DARBO PATEIKIMAS 

 

14. Konferencijoje gali būti pristatomi mokslo tiriamieji, taikomieji ir kūrybiniai darbai, projektai, 

stebėjimai, maketai, modeliai ir kt.  

15. Siūloma darbo struktūra:  

- autoriaus vardas, pavardė ir darbo vadovo vardas, pavardė;  
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- mokslinio darbo pavadinimas, įvadas, tikslai ir uždaviniai, tyrimai ir metodika, gauti rezultatai ir jų 

analizė, išvados, naudotos literatūros sąrašas.  

16. Darbo pristatymo trukmė 5-7 min. 

 

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

17. Konferencijos dalyviai bus apdovanoti dovanėlėmis ir diplomais (apie atsiėmimo datą, laiką ir vietą 

mokytojai bus informuoti el. paštu). 

18. Diplomai visiems Konferencijos dalyviams ir pažyma mokytojams bus išsiųsti mokytojams el. 

paštu. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Papildoma informacija teikiama tel. Nr. 868239342 arba el. paštu pgmkonkursai@gmail.com 

20. Informacija apie Konferenciją skelbiama Panevėžio gamtos mokyklos internetinėje svetainėje 

www.gamtosmokykla.lt – Naujienos. 

21. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti šiuos Nuostatus. 

                                                                                                                                                       1 Priedas  

DALYVIO KORTELĖ 

 

Pranešimo tema  

Pranešėjas  

Klasė  

Mokykla  

Mokytojo(ų) vardas, pavardė  

Telefonas, el. paštas  
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