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RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ  

TIRIAMŲJŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ KONFERENCIJOS 

„ASMENYBĖS IR INOVACIJOS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinę konferenciją „Asmenybės ir inovacijos“ organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto 

Ugnės Karvelis gimnazija įgyvendindama projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas. 

2. Mokytojų ir mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija „Asmenybės ir inovacijos“ yra 

respublikinis renginys, skirtas atskleisti išskirtinių asmenybių sąsajas su inovacijomis.  

3. Šie nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, dalyvius, 

reikalavimus darbams. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konferencijos tikslas – pristatyti išskirtinių asmenybių inovatyvias idėjas ir jų realizavimą 

pasitelkiant savivaldų mokymąsi, aktyvų ir efektyvų mokinių bei mokytojų bendradarbiavimą.  

5.  Konferencijos uždaviniai:  

5.1. skatinti poreikį ir gebėjimus tyrinėti, ieškoti įdomių, išskirtinių asmenybių bei 

inovacijų, dalintis patirtimi, atradimais, išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą;  

5.2. tobulinti tiriamosios veiklos, mokslinio, kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius 

pasitelkiant savivaldų mokymąsi; 

5.3. skatinti mokyklų bendradarbiavimą, mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymą, 

mokytojų dalinimąsi gerąja darbo patirtimi. 

 

III. REIKALAVIMAI KONFERENCIJOS DARBAMS  

6. Individualus ar grupės pranešimas (žodinis, vaizdo ir kita). 

7. Pranešimai parengti taisyklinga lietuvių kalba. 

8. Pranešimų trukmė – 5-7 min. 

9. Pristatomas darbas turi būti susijęs su žymiomis šių laikų ar istorinėmis asmenybėmis, jų darbais, 

davusiais pradžią inovatyviai idėjai gimti ir/ar ją realizuoti. 

10. Pateikta pranešimo santrauka likus 7 dienoms iki konferencijos pradžios. 

11. Konferencijos pranešimų problematika: 

11.1. pedagoginiai atradimai ir atradėjai: prasmingos mokymo patirtys, pozityvus 

bendradarbiavimas su vietos bendruomene, kolegialus mokymasis; 

11.2. praktinės-tiriamosios veiklos ir veikėjai: prasmingos mokymo(-si) patirtys 

(stebėjimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas) ir atradimai; 

11.3. kūrybiniai sprendimai ir kūrėjai: ugdymosi patirtys per žaidimą, kūrybą ir socialinę 

sąveiką, naujoves kuriantys inovatyvūs sprendimai; 

11.4. lyderystė ir autoritetai: inovatyviausi lyderiai, nuomonės formuotojai, inovatoriaus 

asmenybės ypatumai. 



IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

12. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 6-12 klasių mokiniai ir 

mokytojai. 

13. Sekcijose, skirtose mokinių pranešimams, veiklas moderuos lekt. Danguolė Bylaitė Šalavėjienė 

(kūrybiniai sprendimai ir kūrėjai) ir dr. Vaida Jurgilė (lyderystė ir autoritetai).  

14. Sekcijose, skirtose mokytojų pranešimams, veiklas moderuos doc. dr. Linas Jašinauskas 

(pedagoginiai atradimai ir atradėjai) ir doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (praktinės-tiriamosios veiklos 

ir veikėjai). 

 

V. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

15.  VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija, Mokyklos g. 5, Akademija, LT-

53347 Kauno r., tel. 837397296, el. paštas gimnazija@ukg.lt 

16. Koordinatoriai: 

Jovita Puidokienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; el.paštas jovita.puidokiene@ukg.lt  

Doc. dr. Ilona Tanzegolskienė, VDU Švietimo akademijos kanclerio pavaduotoja 

Darbo grupė:  

Viktorija Bruzgaitė, neformalaus ugdymo organizatorė, el. paštas viktorija.bruzgaite@ukg.lt 

Eglė Poderienė, geografijos vyr. mokytoja: tel. +37067145705 

el. paštas egle.poderiene@ukg.lt 

Daiva Makutėnienė, ekonomikos mokytoja ekspertė; 

Aistė Vilimė, geografijos mokytoja metodininkė; 

Renata Markevičienė, tikybos mokytoja ekspertė.  

 

 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

17. Konferencija vyks 2022 m. gegužės 6 d. 11.00 val.  VDU ŽŪA III rūmuose, Universiteto g.  

10, Akademija, 601 auditorija. Vyks tiesioginė transliacija. 

18. Dalyviai registruojasi pildydami formą  https://forms.office.com/r/snDtzvi1u0 iki 2022 m. balandžio 

30 d. 

19. Prieš konferenciją dalyviai bei pranešėjai gaus programą su nurodytomis pranešimų 

temomis, pranešėjų vardais ir pavardėmis, pranešimų eilės tvarka. 

20. Informacija apie konferenciją skelbiama gimnazijos interneto svetainėje https://ukg.vdu.lt/  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konferencijos nuostatus. 

22. Konferencijos dalyviams ir mokinius konsultavusiems mokytojams išduodami Gimnazijos 

pažymėjimai bei pažymos. 
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