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„Žmogaus ekologija“ 

2017 m. kovo 31 d. 10.00 val. 

Šiaulių Didždvario gimnazijos aktų salė 

(Vilniaus g. 188, Šiauliai) 
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Konferencijos organizatoriai: 
Šiaulių Didždvario gimnazija; 
 

 
Partneriai:   
Šiaulių universitetas. 
LBMA Šiaurės regiono filialas. 
Lietuvos Chemijos mokytojų asociacija 

Projekto kuratorius: 

Romualda Pupinytė, Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui;. 

 

 

Vykdytojai (konferencijos darbinė grupė): 
Irina Barabanova, Šiaulių Didždvario gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė; 

Virginija Savickaitė, Šiaulių Didždvario gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, 
Kristina Muraškienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė. 

  



Maloniai kviečiame į konferenciją, kuri vyks 2017 m. kovo 31 d. Šiaulių 

Didždvario gimnazijoje, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir 

profesinių mokyklų, kolegijų bei universitetų gamtos mokslų mokytojus, 

dėstytojus bei moksleivius. 

Metodinės-praktinės konferencijos organizatoriai praktinės patirties apibendrinimui 

nustatė šias problemines temas: 

• Šiuolaikinio žmogaus dvasingumas; 

•   Žmogaus sveikata ir aplinkosaugos problemos; 

• Žmogaus aplinkos tyrimai, identifikuojantys problemas ir problemų sprendimo 

būdai; 

• Šiuolaikinių mokslų integracija akcentuojanti žmogaus aplinkos pokyčių ir 

gyvenimo kokybės problemas; 

• Aplinkos tyrinamieji darbai, eksperimentai. 

Darbo formos: pranešimai, stendiniai ir videopranešimai, diskusijos. 

Reikalavimai stendiniams pranešimams 

Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai probleminei sričiai pristatyti. 

Pateikiama pranešimo santrauka raštu, akcentuojant jo aktualumą, tikslus, uždavinius 
ir rezultatus. 
Pranešimas turi tilpti 1 kv. m. plote. 
Pranešėjas parengia stendinio pranešimo trumpą (3 min.) pristatymą žodžiu. 

 

Reikalavimai metodiniams straipsniams (jų tezėms), kurie bus publikuojami 

tinklapyje www.dg.su.lt 
Dokumentas turi būti surinktas teksto rengimo programa Microsoft Word, failo 

pavadinimas pavarde_vardas.docx 

Tekstas renkamas Times New Roman šriftu vieno intervalo eilėtarpiu A4 formato 

lape. 

Paveikslai, lentelės, schemos turi būti sunumeruoti, parašyti jiems pavadinimai. 

Paraštės: kairėje - 2 cm, dešinėje - 1,5 cm, viršuje - 2 cm, apačioje - 2 cm.



 

Renginio pradžia 10.00 val. 

Registracija 9.30 -10.00 val. 

Konferencijos dalyvio mokestis 0, 29  EUR 

Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo 

centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Dalyviai registruojami iki 2017 m. kovo 25 d. el. paštu 

pabrezos.konferenciia@gmail.com arba tel. (8 41) 431514. Registracijos anketos 

formą rasite internete adresu: www.dg.su.lt. 
Pranešimus siųsti iki 2017 m. kovo 25 d. el. paštu 
pabrezos.konferenciia@gmail.com 

Informacija teikiama tuo pačiu el. paštu. 

Projekto autoriai: 

Irina Barabanova Šiaulių Didždvario gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, 
barabanova.sauliai@gmail.com  

Virginija Savickaitė, Šiaulių Didždvario gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė 
virge13@gmail.com 

Registruotis 
pabrezos.konferencija@gmail.com 

Pranešimo apimtis - ne daugiau kaip du A4 formato puslapiai. 
 Šrifto dydis (pt), šrifto 

stilius Pavadinimas didžiosiomis raidėmis eilutės viduryje 
Autorius, kvalifikacinė kategorija/pedagoginis vardas 
eilutės viduryje 
Organizacija (įstaigos pavadinimas) eilutės viduryje 
Pagrindinis tekstas (abipusė lygiuotė) 
Lentelių, schemų pavadinimai eilutės viduryje 
Lentelių, schemų numeracija 
Literatūros sąrašas 

14 

12 

10 
12 
10 
10 
10 

pusjuodis 

pusjuodis 

pasviręs (kursyvu) 
normalus 
pusjuodis 
normalus 
normalus 
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