
KAUNO MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ 
KONFERENCIJOS „AUGU SU KNYGA“  

NUOSTATAI 
 
 

                I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šie nuostatai numato mokinių pranešimų konferencijoje „Augu su knyga“ (toliau – 
konferencija) tikslus, organizavimo tvarką ir eigą. 
2. Konferenciją organizuoja Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla ir ,,Vaikas – mokykla – 
šeima‘‘ sąveikos tobulinimo iniciatyvinė grupė (toliau - Organizatoriai). 
 
  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

3. Konferencijos tikslas - skatinti vaikus ir suaugusiuosius daugiau skaityti, domėtis knygų 
istorija, gerinti jų skaitymo įgūdžius, taip pat kelti skaitymo prestižą visuomenėje. 
4. Konferencijos uždaviniai: 
4.1. Stiprinti šeimos ir ugdymo įstaigos bendruomenės ryšius. 
4.2. Plėsti mokinių istorines, literatūrines žinias. 
4.3. Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis, kūrybiškai mąstyti, 
naudoti informacines technologijas. 
 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 
5. Konferencija vyks 2017 04 21  Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje (Savanorių pr. 
91, Kaunas).  
6. Konferencijos pradžia 13. 00 val. (registracija nuo 12. 00 val.). 
7. Viena ugdymo įstaiga gali pristatyti 1 – 3 pranešimus. 
8. Konferencijos organizatoriai: 
Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla; 

,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ sąveikos tobulinimo iniciatyvinė grupė. 
9. Konferencijos partneriai: 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyrius. 
10. Konferencijos organizavimo darbo grupė: 

Jurgita Bugenienė – Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorė. 
Daiva Degutienė, vyresnioji mokytoja; Audronė Freitakienė, mokytoja metodininkė; Nijolė 
Žėglaitienė, mokytoja metodininkė - Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokykos pradinių 
klasių mokytojos. 
 
10.1. Mokiniai kartu su tėveliais skaito, renka medžiagą, domisi knygų istorija, išskirtinumu, 
vykdo tyrimus. Pasirenka vieną iš siūlomų temų, ruošia pranešimą („PowerPoint“ formatu). 
10.2. Siūlomos temos: 

1. Iš knygų istorijos; 
2. Kodėl aš skaitau; 
3. Knygų gamyba; 
4. Aš – jaunasis skaitytojas; 
5. Ką skaito mano draugai; 
6. Išskirtinės knygos; 
7. Draugaukime su biblioteka. 



 
  IV. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE 

 
11. Konferencijoje gali dalyvauti Kauno m. ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokiniai, pradinių 
klasių mokytojai. 
12. Norinčių dalyvauti konferencijoje registracija vyks iki 2017 04 11. 
 13.Dalyvio paraiška siunčiama elektroniniu paštu: daivadeg@gmail.com (Daiva Degutienė, tel. 
nr. 8 614 18015); f.audrone@gmail.com (Audronė Freitakienė, tel. nr. 8 686 72142), 
nijolyte42@gmail.com (Nijolė Žėglaitienė, tel. nr. 8 673 35014). 

     14. Paraiška norintiems dalyvauti konferencijoje (Priedas Nr. 1). 
     15. Konferencijoje mokiniai pristatys pranešimus pasirinkta tema. 

16. Parengto pranešimo pristatymui skiriama iki 5 minučių. 
17. Pasikeitus konferencijos datai ar laikui, užsiregistravę dalyviai bus informuojami atskiru 
raštu. 

 
 V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 
 18. Visiems konferencijos dalyviams bus įteiktos  padėkos, o mokytojams parengtos pažymos 
apie vykdytą metodinę veiklą. Jas rasite mokyklos svetainėje adresu:  
pradine@vbaceviciu.kaunas.lm.lt  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Priedas Nr. 1 
 

Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencija  
„Augu su knyga“ 

 
DALYVIO PARAIŠKA 

 
 
 

Pranešimo pavadinimas................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................... 
 
Autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), klasė 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................          
 
Ugdymo įstaigos pavadinimas........................................................................................ 
 
Pedagogo vardas, pavardė............................................................................................... 
 
Kontaktinis telefonas, el.paštas....................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
  
Pranešimo pristatymui reikalingos priemonės................................................................ 
 
 


