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VILNIAUS MIESTO 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJOS 

 „MANO GYVENIMO IŠŠŪKIAI“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Vilniaus miesto mokinių konferencijos „Mano gyvenimo iššūkiai“ nuostatai reglamentuoja 

renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, rengėjus. 

2. Konferenciją oraganizuoja: Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba, Vilniaus 

miesto socialinių pedagogų metodinis būrelis ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. 

 

 

II.  KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos tikslas – aptarti su kokiais iššūkiais gyvenime susiduria jaunas žmogus. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

4.1 Mokyti jaunuolius susidoroti su sunkiomis socialinėmis situacijomis. 

4.2 Skatinti jaunuolius gilintis į save, suprasti savo poelgių priežastis. 

4.3 Sudaryti sąlygas jaunimui diskutuoti apie jų gyvenime kylančius iššūkius, pasidalinti,  

kokius  resursus  naudoja  iššūkiams įveikti. 

4.4 Formuoti ir stiprinti jaunuolių sprendimų priėmimo įgūdžius. 

4.5 Didinti rizikos suvokimo sampratą, jos įtaką mūsų gyvenimui. 

4.6 Skatinti jaunuolių bendravimo, bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius. 

 

 

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

 

5. Konferencijoje gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų 9 - 12 klasių 

mokinių, kuriems konferencijai  pasirengti padės ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ar  

klasių auklėtojai, komandos. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 

6. Konferencija vyks 2016 m. gegužės 5 d. (ketvirtadienį) 9.30 val. Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazijoje (J.Jasinskio g.11, Vilnius), registracija nuo 9.00 val.  

7. Konferencijoje gali dalyvauti 9-12 klasių mokinių komanda iki 7 žmonių. 

8. Konferencijos dalyviai užpildo registracijos formą (Priedas nr. 1) ir iki 2016 m. balandžio 

29 d. atsiunčia ją adresu vpptkonferencija@gmail.com. 

9. Užsiregistravę ir gavę patvirtinimą, dalyviai įsipareigoja dalyvauti konferencijoje. 

10. Pranešimo forma: pranešimas, inscenizacija (vaidinimas), filmuotas reportažas, diskusija, 

šokis, daina ir kt. 

11. Konferenciją sudaro dvi dalys: 

11.1. Socialinių partnerių pranešimai. 

11.2. Mokinių pranešimai. Trukmė iki 10 min. 

12. Konferencija nemokama. 

13. Kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka. 

14. Konferencijos dalyvių skaičius ribotas. 

15. Mokiniams, dalyvavusiems konferencijoje, bei pedagogams, padėjusiems pasiruošti 

mokiniams, bus išduodamos pažymos. 

 

 

 

IV. KONFERENCIJOS RENGĖJAI  

  

 

16. Konferencijos koordinatoriai ir vykdytojai: 

Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė  Aurelija      

Zacharevičienė, tel. : 868044555; 

Vilniaus miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkas Vytautas Visockas, tel.: 

867106041; 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva    

Savčiukienė, tel.: 

            862028899; 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos socialinė pedagogė Sonata Grigaravičienė, tel.: 

861636883. 
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1 PRIEDAS 

 

 

VILNIAUS MIESTO 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJA  

„MANO GYVENIMO IŠŠŪKIAI“  
 

 

Įstaigos, kurią atstovauja  

pranešėjas (-ai), pavadinimas, adresas 

 

 

 

Pranešėjo (-ų) vardas (-ai), pavardė (s) 

 

 

 

Pedagogas, padėjęs pasirengti  

mokiniui (-iams) (vardas, pavardė, 

el. adresas) 

 

 

Pranešimo/pasirodymo tema 

 

 

 

Pranešimo/pasirodymo tipas 

(pranešimas, inscenizacija (vaidinimas), 

filmuotas reportažas, diskusija, šokis, daina 

ir kt.) 

 

 

 

Priemonės, reikalingos pranešimo 

pristatymui 

 

 

 

Užpildytą registracijos formą iki 2016 m. balandžio 29 d. siųskite adresu:  

vpptkonferencija@gmail.com.  

 

Iškilus klausimams, kreipkitės į socialinius pedagogus: Aureliją Zacharevičienę, tel.: 

868044555 arba Sonatą Grigaravičienę, tel.: 861636883 
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