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PATVIRTINTA 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. 

įsakymu Nr. V-20 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUS 

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA 

KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA 

 

RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ  

BEI TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJA  

„MANO OLIMPAS“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

„Savo karjeroje aš nepataikiau 9000 metimų, pralaimėjau 300 rungtynių. 26 kartus aš mečiau 

lemiamus rungtynių metimus ir nepataikiau. Aš labai daug kartų pralaimėjau savo gyvenime, bet tai 

ir buvo didžiausia mano sėkmė.“ 

 

Maiklas Džordanas 

 

 Mokinių intelektinių ir kūrybinių galių išraiška per sportą bei olimpines vertybes – ideali ir 

novatoriška bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo forma. Kūno kultūra, kaip bendrosios 

kultūros dalis, – neatsiejama nuo visuomenės raidos ir apima pedagogikos, psichologijos, fiziologijos, 

istorijos, etikos bei kitų mokomųjų dalykų sferas. Todėl ši konferencija skiriama ne tik kūno kultūros 

mokytojams, tačiau visiems pedagogams, gebantiems mokinio širdyje auginti gerumą, kilnumą, 

svajonę, siekį visapusiškai tobulėti, varžytis ir pirmauti visose gyvenimo srityse, kurie kūrybingai ir 

kompetentingai integruoja ugdymo procesą, suteikdami mokiniams veiklos ir pergalės džiaugsmą.  

Šalies mokytojų ir 5-12 klasių mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencijos „Mano 

Olimpas“ (toliau – Konferencijos) nuostatai reglamentuoja Konferencijos  tikslus, dalyvius, 

organizavimo tvarką. 

Konferencijos globėjai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos Sporto muziejus.  

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas: 

          Ugdyti mokinių ir mokytojų pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir socialines kompetencijas 

per kūno kultūros, sporto, olimpinių vertybių tematiką.  

Uždaviniai: 

1. Atskleisti kūno kultūros, kaip bendrosios kultūros dalies, universalumą bei žadinti 

mokinių intelektines, kūrybines galias, skatinančias tirti, pažinti, atrasti.  

2. Kūrybingai taikyti olimpines nuostatas integruotame ugdymo procese, skatinti mokytojų 

ir mokinių norą tobulėti. 
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3. Supažindinti mokinius su sveikos gyvensenos, pilietiškumo, kilnaus elgesio, sveikatos 

vertybėmis, mokyti teisingos vertybių diferenciacijos bei tobulinti loginį ir  kritinį mąstymą. 

4. Suteikti mokytojams galimybę dalintis gerąja savo darbo patirtimi. 

5. Vertinti mokinių viešojo kalbėjimo kultūrą, gebėjimus pristatyti ir ginti savo idėjas. 

 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1. Konferencija vyks 2018 m. kovo 29 dieną 13.00 val. Lietuvos Sporto muziejuje (Muziejaus 

gatvė 7, Kaunas). Registracijos pradžia – 12.30 val. 

2. Konferencijos darbas vyks trijose sekcijose: 

2.1. mokytojų pranešimai (I sekcija); 

2.2. mokinių integruoti kūno kultūros, olimpinio ugdymo ir kitų mokomųjų dalykų pranešimai 

(II sekcija); 

2.2. mokinių kūno kultūros ir sporto tiriamieji, kūrybiniai darbai bei projektai (III sekcija). 

3. Pranešimų trukmė – 5 minutės, formatas – PowerPoint, vaizdo ir kt. 

4. Konferencijos metu vyks kūrybinės-edukacinės dirbtuvės „Senovės Antikos Olimpijos 

žaidynės“: 

4.1. mokiniai, pageidaujantys dalyvauti edukacinėse-kūrybinėse dirbtuvėse, aprūpinami 

reikiamomis priemonėmis; 

4.2. visi kūrybinėse dirbtuvėse sukurti darbai bus eksponuojami Lietuvos sporto muziejuje, 

autoriams negrąžinami; 

4.3. konkurso dalyviai organizatoriams suteikia teises neatlygintinai jais naudotis, viešai 

skelbti.  

5. Konferencijos dalyvių darbus vertins organizacinės grupės sudaryta komisija.  

6. Konferencijoje kviečiame dalyvauti šalies bendrojo ugdymo įstaigų mokytojus ir mokinius 

su savo projektais, rašiniais, referatais, kūrybiniais, meniniais, tiriamaisiais darbais bei kitais 

originaliai pateiktais pranešimais sporto, kūno kultūros, olimpine tematika bei su šiomis temomis 

susijusiais integruotais darbais. 

7. Bet kurio mokomojo dalyko integruoti kūrybiniai ir tiriamieji darbai, deklaruojantys kūno, 

dvasios ir proto vienovę, siekius tobulėti, siekti pergalių visose gyvenimo srityse, yra nekantriai 

laukiami.  

8. Mokiniai ir mokytojai konferencijos bei edukacinių-kūrybinių dirbtuvių dalyviais tampa 

pateikę užpildytą dalyvio paraišką ir pranešimo santrauką (tik Konferencijos dalyviai) iki 2018 m. 

kovo 24 dienos elektroniniu adresu filebel@yahoo.com (tel. pasiteiravimui 8 620 93024, Filomena 

Beleškevičienė). 

9. Konferencijos dalyviams – mokytojams bus išduodama Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centro pažyma apie dalyvavimą (atsispausdinti iš http://www.kpkc.lt/veikla/pazymos.html), 

pranešimų autoriams ir/ar mokinių pranešimų vadovams – Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

pažymos.  

10. Konferencijos pranešėjai bei  edukacinių-kūrybinių dirbtuvių dalyviai bus apdovanojami 

padėkomis. 

11. Vertinimo komisijos įvertintų geriausių pranešimų autoriai bus apdovanojami 

asmeninėmis dovanomis. 

 

__________________________ 
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 Priedas  

 

RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINIŲ  

BEI TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJOS „MANO OLIMPAS“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

Pranešėjo/edukacinių-kūrybinių dirbtuvių dalyvio vardas, pavardė (mokytojo/mokinio) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Mokinio pranešimų vadovo vardas, pavardė ................................................................................ 

 

Miestas, mokymo įstaiga/klasė....................................................................................................... 

 

El. paštas, tel. (mokytojo)................................................................................................................ 

 

Pranešimo pavadinimas: ................................................................................................................ 

 

......................................................................................................................................................... 

Sekcija (pažymėti):    I sekcija 

             II sekcija 

             III sekcija 

             Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės 

 

Reikalingos techninės priemonės: ................................................................................................. 

 

Pranešimo santrauka (iki 250 žodžių) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

_________________________ 


