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Šalies mokinių konferencijos-parodos „Sveikatos galerija“ 
 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šalies mokinių konferencija-paroda „Sveikatos galerija“ – neformaliojo vaikų ugdymo renginys 
(toliau – Konferencija-paroda) 

2. Konferencijos-parodos nuostatai reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, organizavimo, 
darbų pateikimo, vertinimo ir nugal÷tojų apdovanojimo tvarką. 

3. Renginio organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras  
4. Renginio partneris – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. 
     

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 
4. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, vertybines nuostatas, iškelti šiandienines jaunimo 

sveikatinimo problemas.  
5. Konferencijos-parodos uždaviniai: 

         5.1. siekti kiekvieno dalyvio atsakomyb÷s už savo sveikatos saugojimą, diegti sveikos mitybos 
pagrindus; 

5.2. aktyvinti jaunimo sveikatingumo ugdymą, paremtą sveikos gyvensenos propagavimu, savo 
išgyvenimais, steb÷jimais, įprasmintais kūrybiniuose darbuose.  

 
III. DALYVIAI 

 
6. Konferencijos-parodos dalyviai – bendrojo, neformaliojo ugdymo mokyklų 7–12 klasių mokiniai, 

jaunimo sambūrių nariai, mokytojai . 
  

  IV. KONFERENCIJOS-PARODOS ORGANIZAVIMAS 
 

7. Konferencija-paroda vyks trimis etapais 2013 m. rugs÷jo 15 d.–lapkričio 29 d.: 
7.1. pirmas etapas rugs÷jo - spalio  m÷nesiais ugdymo įstaigose pagal savo parengtus nuostatus; 
7.2. antras etapas – spalio–lapkričio m÷nesiais miestuose, rajonuose; 
7.3. baigiamasis etapas – 2013 m. lapkričio 28–29 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centre (Žirmūnų g.1B,Vilnius). 
8. Iki lapkričio 10 d. atsiunčiama baigiamojo renginio dalyvio paraiška (1 priedas) adresu: 

Konferencijai-parodai „Sveikatos galerija“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Žirmūnų 
g.1B, LT-09101, Vilnius arba elektroniniu paštu irena.peciuliene@lmnsc.lt. Paraiškoje nurodomas ir 
pasirinkimas d÷l dalyvavimo vienoje iš baigiamojo etapo dalių..  

 9. Registruotis dalyvauti baigiamajame etape galima ir nedalyvavus antrajame etape, jeigu mieste, 
rajone jis nebuvo organizuotas. 

10. Baigiamajame etape vyks konferencija ir paroda. 
10.1. Konferencijos tema „Aktualios sveikatos problemos jūsų bendruomen÷je, pasirinkti 

sprendimo būdai, geroji patirtis“. Konferencijoje pristatomi: 
10.1.1. žodiniai pranešimai. Pranešimo trukm÷ 5–7min.; 



10.1.2. stendiniai pranešimai. Pristatomi A1 formato plokštumoje, galimi ir pranešimo priedai 
(nuotraukos, lankstukai, kūrybinių darbų pavyzdžiai ir kt.); 

10.1.3. Pranešimą arba jo tezes pateikti renginio organizatoriams iki 2013 m. lapkričio 10 d. el.p. 
rytis.rimgaila@lmnsc.lt. Galimi medžiagos pateikimo variantai – Word Document A4 formatu, 12 dydžio 
Times New Roman šriftu arba naudojant Microsoft Power Point pristatymų programą 

10.1.4. Konferencijai pateikti pranešimai vertinami už aktualumą, informatyvumą, moksliškumą, 
kūrybiškumą. 

10.2. Paroda ,,Aš galiu…” Parodos turinys: 
10.2.1. kūrybiniai darbai (piešiniai, nuotraukos, rašiniai, vizualizuoti pristatymai), kurie atspind÷tų 

nusiteikimą pad÷ti sau ar kitiems, keisti savo įpročius, propaguoti sveikatos stiprinimą; 
10.2.2. kalendoriai ,,Sveikatos metai”, pateikiami A4 formatu; 
10.2.3. gamtos g÷ryb÷s, jų vartojimas sveikatai (vaisiai, uogos, daržov÷s, vaistažol÷s, prieskoniai 

įvairūs mišiniai, užpilai, arbatos, jų receptai); 
10.2.4. Kūrybiniai darbai parodai siunčiami iki lapkričio 20 d. adresu: 
Konferencijai-parodai ,,Sveikatos galerija”, 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 
Žirmūnų g. 1B, Vilnius, LT-09101 arba atvežami į baigiamąjį renginį; 
10.2.5. parodos eksponatus pateikti estetiškai, nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, parengti 

pristatymą (laisva forma, 1–2 min.). 
10.2.6. Parodai pristatomi darbai vertinami už kūrybinę iniciatyvą, aktualumą, kokybę, dizainą, 

meniškumą, estetiškumą, pristatymo individualumą. 
11. Konferencijos-parodos pranešimus, eksponatus, kūrybinius darbus vertins Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro direktoriaus tvirtinama vertinimo komisija, į kurią kviečiami mokslininkai, 
sveikatos ugdymo specialistai, dailininkai, gydytojai, pedagogai. 

12. Konferencijos-parodos dalyviai aprūpinami nakvyne, iš dalies maitinami. Kelion÷s išlaidos 
neapmokamos. 

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
13. Prizininkai ir jų vadovai bus apdovanojami Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo, Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centrų raštais, organizatorių ir r÷m÷jų dovanomis.   
14. Mokykloms, klubams, būreliams, kitiems sambūriams bus įteikti konferencijos-parodos dalyvio 

pažym÷jimai. 
15. Konferencija-paroda  viešinama organizatoriaus ir partnerio tinklalapyje, spaudoje. 
16. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių teisių apsaugos laikotarpiui neatligintinai 

suteikia konferencijos-parodos organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, 
platinti pateiktus darbus ir publikuoti  svetain÷je www.ssus.lt. 

21. Papildoma informacija teikiama LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriuje: Irena 
Pečiulien÷, tel. (8 5) 2766775, el.paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


