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švietimo centro direktoriaus
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KONFERENCIJOS-PARODOS
„ŽOLYNŲ TAKELIAIS Į SVEIKATOS KELIĄ“,
SKIRTOS EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METŲ MINĖJIMUI,
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konferencija-paroda „Žolynų takeliais į sveikatos kelią“ – neformaliojo vaikų ugdymo
renginys (toliau – Konferencija-paroda).
2. Konferencijos-parodos nuostatai reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius,
organizavimo, darbų pateikimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
3. Parodą-konferenciją inicijuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
4. Partneris – Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, vertybines nuostatas, skatinti
domėjimąsi augalų naudingomis savybėmis, jų praktinį panaudojimą sveikatos stiprinimui.
6. Konferencijos-parodos uždaviniai:
6.1. akcentuoti sveiko gyvenimo būdo pasirinkimo svarbą, pagrįstą etnokultūrinių tradicijų
pažinimu, dr. Eugenijos Šimkūnaitės paveldo nagrinėjimu;
6.2. aktyvinti jaunimo sveikatingumo ugdymą, paremtą sveikos gyvensenos propagavimu,
savo išgyvenimais, stebėjimais, įprasmintais kūrybiniuose darbuose.
III. DALYVIAI
7. Konferencijos-parodos dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą
papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų, profesinio mokymo įstaigų 5–12 klasių mokinių
komandos, mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.
8. Komandos narių skaičius nėra ribojamas. Komandoje gali būti įvairaus amžiaus ir
skirtingų švietimo įstaigų nariai.
10. Komandos darbui vadovauja mokytojas (-ai) / vadovas (-ai).

IV. VYKDYMO SĄLYGOS
11. Komandos pasirengimas
11.1.Norinčios dalyvauti komandos užpildo registracijos anketą adresu:
https://forms.gle/6Cu5zuSpk3r5eTyr9
11.2. Komandos pagal pateiktą temą, remdamosi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų,
mokytojų, kitų šaltinių, parengia darbą, kurį pristatys parodoje-konferencijoje 2020 balandžio 29 d.
12. Baigiamajame etape vyks konferencija ir paroda.
12.1. Konferencijos tema „Žolynų takeliais į sveikatos kelią“.
12.1.1.Konferencijoje pristatomi:
12.2.1. žodiniai pranešimai. Pranešimo trukmė 5–7 min.;

12.2.2. stendiniai pranešimai. Pristatomi A1 formato plokštumoje, galimi ir pranešimo
priedai (nuotraukos, lankstukai, kūrybinių darbų pavyzdžiai ir kt.);
12.2.3. Pranešimą arba jo tezes atsiųsti renginio organizatoriams iki 2020 m. balandžio 10 d.
el. p. irena.peciuliene@lmnsc.lt. Galimi medžiagos pateikimo variantai – Word Document A4
formatu, 12 dydžio Times New Roman šriftu arba naudojant Microsoft Power Point pristatymų
programą;
12.2..4. konferencijai pateikti pranešimai vertinami už aktualumą, informatyvumą,
moksliškumą, kūrybiškumą;
12.2. Paroda ,,Nėr žolynų negydančių, tik atitikt reikia“ (E. Šimkūnaitė). Parodos
turinys:
12.2.1. kūrybiniai darbai, kurie propaguotų sveikatos stiprinimą;
12.2.1.1. piešiniai A3 formato, įvairi atlikimo technika;
12.2.1.2. rašiniai, gali būti su meniniais intarpais;
12.2.1.3. nuotraukos, minimali raiška 300 ppi;
12.2.1.4. vizualizuoti pristatymai;
12.2.2. patiekalai, propaguojantys visavertę mitybą, patiekalų aprašymai;
12.2.3. teminiai patiekalai, atspindintys jūsų regiono ypatumus, tradicijas, jų aprašymai;
12.2.4. gamtos gėrybės, jų vartojimas sveikatai (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės,
prieskoniai, mišiniai, užpilai, arbatos, jų receptai);
12.2.5. dalijamoji medžiaga ir edukacinės priemonės:
12.2.5.1. lankstukai, skrajutės;
12.2.5.2 žaidimai;
12.2.5.3. kūrybinių užduočių pavyzdžiai;
12.2.6. Eksponatai konferencijai-parodai „Žolynų takeliais į sveikatos kelią“ gali būti
siunčiami paštu (adresas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Žirmūnų g. 1B, Vilnius,
LT-09101) iki 2020 m. balandžio 20 d. arba atvežami į baigiamąjį renginį;
12.2.7. parodos eksponatus būtina pateikti estetiškai, nurodyti autoriaus vardą, pavardę,
amžių;
12.2.8. parodai pristatomi darbai vertinami už kūrybinę iniciatyvą, aktualumą, kokybę,
dizainą, meniškumą, estetiškumą, pristatymo individualumą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis.
14. Dalyvaujančioms konferencijoje-parodoje komandoms bus išduoti dalyvio pažymėjimai.
15. Konferencijos-parodos aktualiausi darbai publikuojami
svetainėje www.ssus.lt;
www.simkunaites-fondas.lt.
16. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai
suteikia Konferencijos-parodos organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti,
platinti ir publikuoti pateiktus darbus.
17. Papildoma informacija teikiama LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriuje: Irena
Pečiulienė, tel. (8 5) 2766775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt.
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