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ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJA

Respublikinė 1-4 klasių mokinių konferencija
,,Aš turiu pomėgį. O tu?“
Lietuvoje - daug talentingų vaikų, kurie šoka, dainuoja, groja, dalyvauja talentų
konkursuose. Mūsų konferencija siekia pastebėti tuos vaikus, kurie turi kitokius pomėgius (pomėgis
yra laisvalaikio užsiėmimas, vaiko mėgstamas būdas jam praleisti). Tai gali būti daugybė
užsiėmimų, kurių nereikėtų painioti su gabumais. Pomėgiai daro žmogaus gyvenimą šviesesnį ir
įdomesnį. Malonus užsiėmimas atitraukia nuo kasdienybės monotonijos, padeda sudėtingesnėse
gyvenimo situacijose ir kartais tampa profesiniu pašaukimu.
NUOSTATAI
I.

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Konferencijos tikslas – kuo anksčiau pastebėti mokinių pomėgius, skatinti pradinių
klasių mokinius jais dalintis.
2. Uždaviniai:
2.1. Skatinti pradinių klasių mokinių saviraišką, pomėgių (modeliavimas, konstravimas,
kolekcionavimas, žaidimų kūrimas, gamtos pažinimas ir kt.) propagavimą, kūrybą.
2.2. Suteikti galimybę vaikams pristatyti savo pomėgius.
2.3. Skatinti pradinių klasių mokytojus pastebėti mokinių išskirtinumą, dalintis gerąja
patirtimi.
II.

KONFERENCIJOS RENGĖJAI

3. Konferencijos rengėjai: Šiaulių „Juventos” progimnazija, P. Višinskio g. 16. Šiauliai.
4. Konferencijos koordinatoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Dauliuvienė,
pradinių klasių mokytojos metodininkės Aurelija Dirginčienė, Diana Kontrimienė, Ingrida
Karskienė, Aida Zorienė.
III.
5.
6.
7.

DALYVIAI

Šalies bendrojo lavinimo mokyklų 1-4 kl. mokiniai ir juos ugdantys pedagogai.
Konferencijai darbą galima teikti tik individualiai (vienas darbas – vienas mokinys).
Iš vienos mokyklos dalyvauja ne daugiau kaip 4 skirtingų koncentrų mokiniai.
IV.

KONFERENCIJOS NUOSTATOS

8. Dalyviai, norintys dalyvauti ir pristatyti savo pomėgį, registruojasi iki spalio 25d.
(paraišką siųsti el. paštu adirginciene@gmail.com ).

9. Konferencijai pateikiami pomėgį pristatantys nuotraukų ar video filmukai iki 4 min.
10. Medžiaga pateikiama atsiunčiant Youtube arba Vimeo nuorodą
el. paštu
adirginciene@gmail.com
11. Konferencija vyks spalio 28 d., 13.30 val., nuotoliniu būdu per Zoom programą.
Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta mokytojui į elektroninį paštą dieną prieš renginį.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Informacija apie konferenciją teikiama tel. +370, (611)30017, +370 (698)16923.
13. Konferencijos pranešėjams ir dalyviams bus išduodamos progimnazijos pažymos apie
dalyvavimą renginyje, bei padėkos.
14. Užpildyta konferencijos paraiška reiškia sutikimą gautą medžiagą naudoti ugdymo
tinkslams.
15. Iš konferencijos medžiagos bus sukurta el. knyga ir pasidalinta su konferencijos
dalyviais
16. Atsakingi Šiaulių „Juventos” progimnazijos mokytojai:
Aurelija Dirginčienė (adirginciene@gmail.com),
Diana Kontrimienė (kontrimiene.diana@gmail.com),
Ingrida Karskienė (ingridzia@gmail.com ,
Aida Zorienė (aida.zoriene@gmail.com).
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