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VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS I-IV KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJOS 

„MANO SĖKMĖS ISTORIJOS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Antakalnio gimnazijos I-IV gimnazijos klasių mokinių konferencijos „Mano sėkmės 

istorijos“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, 

dalyvius. 

 

II.  KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2. Konferencijos tikslas – susipažinti su šiuolaikinio jaunimo, besimokančio Vilniaus Antakalnio 

gimnazijoje, sėkmės istorijomis, bendravimo ir saviraiškos ypatumais.  

3. Konferencijos uždaviniai: 

3.1. Skatinti jaunus žmones ieškoti patrauklių, aktualių savirealizacijos formų. 

3.2.  Skatinti gimnazistus dalintis gerąja patirtimi, geriau pažinti vienas kitą, bendradarbiauti. 

3.3. Ugdyti mokinių viešojo kalbėjimo gebėjimus. 

 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA, DALYVAVIMO SĄLYGOS 

4. Konferenciją organizuoja Vilniaus Antakalnio gimnazija. 

5. Konferencijos organizavimo grupė – grupės vadovė Violeta Kriščiūnienė, Humanitarinių ir 

socialinių mokslų  ugdymo skyriaus vedėja; nariai: Evelina Ramašauskaitė-Kaziulionė, Mokinių 

Senato aktyvo koordinatorė, Žana Pliskačevska, socialinė pedagogė, Martynas Juocevičius, etikos ir 

filosofijos vyr. mokytojas, Rolandas Kostiukas, muzikos mokytojas metodininkas, Ieva Giriūnaitė, 

Mokinių Senato aktyvo pirmininkė. Konferencijos globėja – Vilniaus Antakalnio gimnazijos 

direktorė Vita Kirkilienė.  



6.  Konferencija vyks 2018 m. gegužės 31 d. Vilniaus Antakalnio gimnazijos (Antakalnio g. 29, 

Vilnius) aktų salėje.  

7. Konferencijos pradžia 10.00 val. (dalyvių registracija nuo 9.30 val.). 

8. Registracija į konferenciją vyksta nuo 2018-05-01 iki 2018-05-18. Konferencijos dalyviai 

registruojasi Vilniaus Antakalnio gimnazijos svetainėje http://www.antakalniovm.vilnius.lm.lt/ . 

Dalyvavimas nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas. 

9. Registracijos ir kitais klausimais galima teirautis el. paštu evelina.kaziulione@gmail.com arba 

telefonu +37064201276 

10. Konferencijos programa likus savaitei iki renginio bus paskelbta Vilniaus Antakalnio 

gimnazijos svetainėje http://www.antakalniovm.vilnius.lm.lt/. 

11. Konferencijai kviečiame parengti žodinius pranešimus.  

12. Žodiniai pranešimai turi atspindėti pranešėjų kelią į sėkmę ir pripažinimą, jų iniciatyvas bei 

įžvalgas, galinčias įkvėpti kitus mokinius pokyčiams ar apmąstymams, paskatinti juos imtis kažko 

naujo. 

13. Pranešimo trukmė 7-10 min. imtinai. 

14. Reikalavimai pranešimams: žodiniai pranešimai gali būti iliustruoti vaizdiniais/praktiniais 

pavyzdžiais, filmuota medžiaga ir pan. 

 

 

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

15. Konferencijoje dalyvauja kviestiniai svečiai, I-IV gimnazijos klasių mokiniai bei kiti gimnazijos 

bendruomenės nariai. 

16. Konferencijos pranešėjams bus išduodami dalyvavimo konferencijoje pažymėjimai bei 

įteikiamos atminimo dovanėlės. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus.  

18. Konferencijos dalyviai sutinka, kad konferencijos metu užfiksuota vaizdo medžiaga būtų 

skelbiama organizatorių interneto puslapyje konferencijos viešinimo, reklamos tikslais. 

_______________________________ 
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