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Gerbiami kolegos, 
 

kviečiame Jūsų mokinius ir Jus dalyvauti Vilniaus Pilaitės gimnazijoje 
2017 m. BALANDŽIO 24-25 d. vyksiančioje  

tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Novatoriškas mokinių įtraukties modelis: 
 STEM kūrybinės dirbtuvės mokykloje“ 

 

Konferencijos sekretoriatas 

Darius Česnavičius, tel. +370 600 95291, el. paštas  darius.cesnavicius@leu.lt; 

Vilma Jočienė, el. paštas  vilma.jociene@gmail.com; 

Informacija internete www.pilaitesgimnazija.lt; www.atvirapilaite.lt (nuo balandžio 3 dienos). 

Konferencijos vieta: Vilniaus Pilaitės gimnazija, Įsruties g. 3, Vilnius, Lietuva. 

 

Konferencijos tikslas - sudominti mokinius STEM sritimi, skatinti bendradarbiavimą tarp 

mokinių ir mokytojų, dalintis neformalaus ugdymo patirtimi, siekiant modernaus gamtamokslinio, 

matematinio ir technologinio raštingumo. 

 
 

DALYKINĖS SRITYS 
 

Biologija, chemija, fizika, matematika, technologijos, geografija, mokslo filosofija 
 ir įvairių dalykų integracija su minėtomis sritimis 

 

KONFERENCIJOS PROBLEMATIKA 
 

1. Biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, technologijų, geografijos, mokslo filosofijos pasiekimai. 
2. Moksliniai tyrimai ir jų rezultatai. 
3. Nustebink kitus (įdomusis mokslas). 
4. Mokslo objektų modeliai. 
 

KONFERENCIJOS PRIORITETINĖS SRITYS: 
 

1. Taikomos matematikos sritys (ekonomika, finansai, sociologija, socialinių reiškinių modeliavimas); 
2. Biotechnologijos; 
3. Žalioji energetika; 
4. Geografinės informacinės sistemos; 
5. Internetinių svetainių kūrimas, programavimas, modeliavimas (įskaitant kompiuterinių žaidimų 

kūrimą) ar kitos IKT panaudojimo sritys; 
6. Kitos naujausios sinergetinės technologijos; 
7. Kompleksiniai projektai, skirti tvariai ekonomikai, atsakingam ugdymui ir ekologinių sprendimų 

paieškai bendruomenėje; 
8. Mokslo filosofija mokykloje. 

 
Pastaba. Pranešimus bus leidžiama skaityti tik tyrimą (modeliavimą) atlikusiems autoriams. Kiti 
dalyviai (atlikę istorinius, teorinius, aprašomuosius ir kt. darbus) gali pristatyti stendinius pranešimus. 
 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 
 

Konferencijoje kviečiame dalyvauti pranešimus parengusius 9(I)-12(IV) kl. mokinius ir jiems vadovavusius 
mokytojus. Pranešėjai gali pasirinkti dalyvavimo pobūdį: skaityti pranešimą ir pateikti mokslinį straipsnį 
darbų rinkiniui; skaityti pranešimą; pateikti stendinį pranešimą (su arba be mokslinio straipsnio). 
 



KONFERENCIJOS MEDŽIAGA 
 

SVARBIAUSIOS DATOS: 
 

Dalyvių anketas atsiųsti iki 2017 m. balandžio 7 d. el. paštu darius.cesnavicius@leu.lt. 
Konferencijos programa bus sudaryta ir atsiųsta iki 2017 m. balandžio 18 d. 
Konferencijos medžiaga (straipsniai, pranešimų vaizdo įrašai ir nuotraukos) autoriams bus įteikta po renginio. 
Straipsnio elektroninį variantą būtina atsiųsti el. paštu darius.cesnavicius@leu.lt. iki 2017 m. balandžio 17 d. 
Stendinį plakatą (stendiniams pranešimams) būtina pateikti iki 2017 m. balandžio 21 d. 15 val. 
 

BŪTINI KONFERENCIJOS MEDŽIAGOS PATEIKIMO FORMATAI 
 

Pranešėjams, kurie parengia pristatymą ir straipsnį konferencijai: 
1. Atlikto darbo prezentacija anglų kalba ir lietuvių kalba Microsoft PowerPoint ar panašia programa. 
2. Prezentacijos skaidrių paketą anglų kalba ir lietuvių kalba (1 skaidrė – 1 lapas) PDF formatu – 
elektronine versija. 
3. Mokslinį straipsnį pagal žemiau nurodytus reikalavimus – elektronine versija lietuvių kalba (su 
išsamia santrauka anglų kalba) arba anglų kalba (su išsamia santrauka lietuvių kalba). 
4. Pageidautina, bet nebūtina: stendinį plakatą anglų arba lietuvių kalba (iliustracijos turi būti tik labai 
aukštos kokybės). Formatas – A1 (unifikuota forma bus atsiųsta gavus dalyvio registracijos anketą). 

Pranešėjams, kurie parengia tik pristatymą konferencijai: konferencijos medžiaga pagal anksčiau išvardintus 
1,2,4 punktus. 
Pranešėjams, kurie parengia tik stendinį pranešimą konferencijai: stendinį plakatą anglų arba lietuvių kalba. 
 

REIKALAVIMAI PUBLIKUOJAMIEMS STRAIPSNIAMS 
 

Konferencijos medžiaga skelbiama mokslinių straipsnių rinkinyje, DVD laikmenoje. 
      Straipsnis turi atitikti pranešimą ir būti iki 6 psl. apimties, paruoštas spausdinimui, redaguotas. 

Straipsnį būtinai turi sudaryti šios struktūrinės dalys (nenumeruojamos): 
• Tyrimo tikslas. 
• Tyrimo metodika. 
• Tyrimo rezultatai (duomenų ir gautų rezultatų pristatymas). 
• Išvados. 
• Informaciniai šaltiniai. 
• Santrauka (anglų kalba; arba lietuvių kalba, jeigu straipsnis parašytas anglų kalba). 
Informacinių šaltinių sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka. Visi šaltiniai turi būti sunumeruoti. Nuorodos straipsnio 

tekste turi būti pateikiamos laužtiniuose skliaustuose. Būtinas visų nurodytų šaltinių citavimas. 
     Pageidautina, kad straipsnis būtų iliustruotas schemomis, grafikais, paveikslais ar nuotraukomis. Visos iliustracijos 
turi būti pateiktos labai geros kokybės su galimybe jas redaguoti ir didinti. 
    Straipsniai turi būti pateikti su šia informacija: 

1. Autoriaus (-ių) vardas, pavardė (Bold). 
2. Mokyklos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas, klasė. 
3. Parengusio (bendradarbiavusio) mokytojo – vadovo dėstomas dalykas, kvalifikacija, vardas ir pavardė. 
Tekstas turi būti surinktas ne žemesne kaip Microsoft Word 2003 versija Times New Roman šriftu, šrifto dydis – 

12pt., įrašytas doc. formatu. Lapo dydis – A4. Lapo orientacija – Portrait, tekstas nedalinamas (lape nemaketuojamas). 
Pastraipos pirmosios eilutės atitraukimas (Tab) – 1 cm, lygiavimas į abi paraštes (Justify). Tekstas turi turėti paraštes: 
iškairės ir dešinės pusių – po 2 cm, nuo lapo viršaus ir apačios – 2,5 cm. Tekstas spausdinamas be tarpų tarp eilučių 
(single). Temos pavadinimą rinkti 16 pt dydžio šriftu, didžiosiomis raidėmis, pajuodinti (Bold). Iliustracijų įterpimas – 
vienoje linijoje su tekstu In Line with Text  lygiavimu, būtinas iliustracijos pavadinimas, jos numeravimas ir citavimas 
(nuoroda į iliustraciją) tekste (12 pt, Italic). Sukurtų modelių (maketų) iliustracijos turi būti ne mažiau kaip iš 2 skirtingų 
pusių. 

Veikiančių laike produktų, modelių veikimo procesas turi būti nufilmuotas ir patalpintas YouTube ar analogiškoje 
viešai prieinamoje sistemoje, o tiksli nuoroda į video peržiūrą turi būti nurodyta informacinių šaltinių sąraše. 
Pageidautina, kad atliekami eksperimentai būtų filmuojame, o trumpas montažas pateiktas taip pat, kaip ir veikiančių 
produktų. Bet koks video montažas negali būti trumpesnis nei 1 minutė ir ilgesnis nei 5 minutės. 
    

Literatūros sąrašo pavyzdys. 

1. EuropeanCruiseCouncil (2009). European Cruise industry reports. [Interaktyvus], [žiūrėta 2009 m. kovo 30 d.]. 
Prieiga per internetą:<http://www.europeancruisecouncil.com/press.html>. 
2. Vaitekūnas S. (2008). Mokyklinis geografijos žinynas. Kaunas: Šviesa. 

 



Dėmesio! Pranešimų straipsniai bus recenzuojami, o neatitinkantys reikalavimų nebus skelbiami. 
DALYVIO  ANKETA 

 

tarptautinė mokslinė konferencija 
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2017 m. balandžio 24-25 d., Vilnius 

Mokinio(-ių) vardas, pavardė 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Vadovavusio mokytojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kvalifikacijos kategorija ________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Mokyklos pavadinimas____________________________________________________________ 
 
El. Paštas: 
Mokinio (ių): _____________________________________________________________________ 
Mokytojo: _______________________________________________________________________ 
 
Pranešimo pavadinimas: 
________________________________________________________________________________ 
 
Anketos užpildymo data  _________________ 
 
Autoriaus moksliniai ir ateities profesijos interesai (kiekvieno autoriaus atskirai): 
 


