
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija 

 
RESPUBLIKINĖS NUOTOLINĖS 

MOKINIŲ PROJEKTINIŲ/TIRIAMŲJŲ/KŪRYBINIŲ DARBŲ KONFERENCIJOS 

,,KŪRYBIŠKO MOKYMOSI BŪDAI KAIP ATRADIMŲ KELIAS ” 

NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių projektinių, tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija „Kūrybiško 

mokymosi būdai kaip atradimų kelias“ yra respublikinis renginys, skirtas atskleisti skirtingų 

kūrybiško mokymosi būdų galimybių ir rezultatų įvairovę. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, uždavinius, rengėjus, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

 
II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Konferencijos tikslas – pasidalinti kūrybiško mokymosi būdais ir galimybėmis, 

atradimais ir patirtimis, kuriant projektinius, tiriamuosius ir kūrybinius darbus. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1 Skatinti aktyvų mokinių domėjimąsi moksline bei kūrybine veikla, ugdyti 

kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir gebėjimus pritaikyti žinias praktikoje. 

4.2 Ugdyti poreikį ir gebėjimus atlikti tiriamąją bei kūrybinę veiklą ir dalintis gerąja 

patirtimi, atradimais. 

4.3.Tobulinti mokytojų kompetencijas įžvelgiant kiekvieno mokinio unikalumą, 

atskleidžiant mokinio sėkmes. 

4.3. Prisidėti prie akademinių tradicijų plėtojimo gimnazijoje. 

 
 

III. KONFERENCIJOS DARBŲ POBŪDIS 

5. Individualūs ar grupių pranešimai nuotoliniu būdu MS Teams platformoje. 

5.1. Mokinių konferencija vyksta dviem etapais: 

1 etapas. Mokinių pranešimai: projektinių, tiriamųjų ir kūrybinių darbų pristatymai. 

Pranešimų trukmė – iki 10 min. 

2 etapas. Konferencijos pristatymų medžiagos refleksija ir uždarymas 

6. Konferencijos kalba – valstybinė. 

 

 
IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

8. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8-12 klasių mokiniai. 

9. Mokinius kuruoja dalykų mokytojai. 



V. KONFERENCIJOS RENGĖJAI 

9. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija, Dūkštų g. 30, Vilnius, tel. (85) 2400552 

10. Rengėjai: 

 Asta Marinaitė, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos direktorė; tel.852400552, 

asta.marinaite@gmail.com

 Jelena Šepeleva, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos dir. pavaduotoja ugdymui; 

tel. +37067062062, jelena.shepeleva@gmail.com

 Ronald Filistovič, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos IT specialistas, 

tel. +37060088292, r.filistovic@skmokykla.lt

 Lina Sirgedienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, L.Sirgediene@skmokykla.lt

 Andželika Aleksandravičiūtė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 

andzelika.aleksandraviciute@gmail.com

 Jelena Misiūnienė, istorijos mokytoja metodininkė, j.misiuniene@gmail.com

 Kristina Chmylko, matematikos mokytoja metodininkė, kristina.chmylko@gmail.com

 Galina Bogdanova, anglų kalbos mokytoja metodininkė, bogdanovagalia@gmail.com

 Marina Grigorjeva, biologijos vyr. mokytoja, M.Grigorjeva@skmokykla.lt

 Tatjana Riabova, gimtosios kalbos mokytoja metodininkė, t.riabova@mail.ru
 

 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

11. Konferencija vyks 2021 m. sausio 29 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu MS Teams 

platformoje. Užsiregistravusiems dalyviams, pranešėjams jų nurodytu paštu iki sausio 20d. bus 

atsiųsta elektroninių paštu prisijungimo prie konferencijos nuoroda. Konferencijos dieną dalyvių 

prisijungimas prasideda 9.40 val. 

12. Dalyviai registruojasi iki 2021 m. sausio 22 d. Registracijos forma rasite 

https://forms.gle/EDjPfm4UDbTAnRPQA 

13. Visa informacija apie konferenciją skelbiama Vilniaus Sofijos Kovalevskajos 

gimnazijos interneto svetainėje www.sofijoskovalevskajosmokykla.lt 

 

VI. KONFERENCIJOS PROGRAMA 

14. Prieš konferenciją dalyviai bei pranešėjai gaus detalesnę programą su 

nurodytomis pranešimų temomis, pranešėjų vardais ir pavardėmis, pranešimų eilės tvarka. 

Numatoma darbotvarkė: 

Laikas Veikla 

9.40-10.00 Dalyvių prisijungimas 

10.00 – 10.10 Sveikinimo žodis 

10.10-10.40 Konferencijos svečių pranešimai 

10.40-11.30 Mokinių pranešimai 

11.30 -11.40 Pertrauka 

11.40 -12.40 Mokinių pranešimai 

12.40-13.00 Konferencijos refleksija ir uždarymas 
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VII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

15. Dalyviai sutinka, kad Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija išsaugotų, apdorotų 

ir perduotų jų duomenis, pateiktus konferencijos organizatoriams, tiek, kiek tai reikalinga ir tikslinga 

organizuojant konferenciją. Dalyvių asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims 

kitais tikslais. 

 
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Vykdytojai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konferencijos nuostatus. 

 
17. Konferencijos dalyviams ir konsultavusiems mokytojams išsiunčiami elektroniniai 

padėkos raštai. 
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