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RAJONINĖS MOKSLEIVIŲ KONFERENCIJOS 

 „Laisvas nuo priklausomybių – misija įmanoma?“ 

                                                         

NUOSTATAI 

 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Radviliškio rajono 9-11 klasių mokinių rajoninės konferencijos „Laisvas nuo 

priklausomybių – misija įmanoma?“ (toliau - Konferencija) nuostatai reglamentuoja konferencijos 

tikslus, dalyvius, organizavimą, apdovanojimą bei organizatorius. 

2. Konferencijos tikslas – formuoti neigiamą nuostatą į narkotikų vartojimą, skatinti 

susipažinti su teisine atsakomybe bei priklausomybės narkotikams pasekmėmis, ugdyti atsakomybę 

už savo veiksmus, siekiant kurti saugią ir sveiką aplinką, būtiną mokinių kūrybinėms, emocinėms ir 

intelektualinėms galioms skleistis, skatinti moksleivius kūrybiniam ir komandiniam darbui. 

 

II. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

 

      3.  Konferenciją organizuoja Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, Radvilų g. 

17, Radviliškis; tel. (8422) 50148; el.p. radviliskis@radviliskisvsb.lt 

 

III. DALYVIAI 

 

4. Konferencijoje gali dalyvauti Radviliškio rajono gimnazijų ir pagrindinių mokyklų 9- 

11 klasių mokiniai. 

5. Darbus konferencijai pristato dalyvaujanti mokykla renginio metu. Mokykla gali 

pristatyti darbą sveikos gyvensenos tema, kuris pasirinktinai gali būti pateikiamas vienu iš šių 

formatu:  

5.1.  Pristatymas Microsoft Power Point programa. 

5.2.  Meninis - kūrybinis pasirodymas: muzikinis pristatymas, mini spektaklis, eilėraštis, 

anekdotas ar trumpametražis filmukas ar kita forma. 

6.  Darbą (projektą) pristato 2-5 mokiniai (komanda). Mokinius į konferenciją lydi darbo 

(projekto) vadovas (mokytojas) ar mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

 

 

 

 

 



IV. REIKALAVIMAI KONFERENCIJAI 

 

7. Konferencijai teikiami mokinių individualūs ir grupių per pamokas ar po pamokų 

atlikti darbai (projektai, tyrimai). Pranešimų tezės konferencijoje pristatomos Microsoft Power 

Point programa arba pasirinktu meniniu – kūrybiniu pasirodymu. 

7.1. Jei  pristatoma Microsoft Power Point programa, darbą (projektą) sudaro 20-25 

skaidrės, kuriose nurodomas darbo (projekto) pavadinimas, informacija apie autorių, narkotikų 

prevencijos tema, panaudoti paveikslėlius, tekstinę informaciją (3-4 informatyvūs sakiniai), 

diagramas. 

7.2. Jei pristatomas meninis - kūrybinis pasirodymas, jo trukmė neturi viršyti 10 minučių. 

 

  

V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO VIETA IR LAIKAS 

 

8. Konferencija organizuojama 2018 m. balandžio 12 d. Radviliškio kultūros centre, 

mažojoje salėje. Konferencijos pradžia – 10 val. Dalyvio anketą būtina atsiųsti iki 2018 m. kovo 30 

d. į Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biurą (Radvilų g. 17, Radviliškis) el. paštu 

a.slekiene@radviliskisvsb.lt. Užsiregistravusiems konferencijos dalyviams programa bus išsiųsta 

Jūsų nurodytu el.paštu arba faksu iki 2018 m. balandžio 10 d. 

      9. Informaciją apie konkursą teikia Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro     

visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Agnė Šlekienė ( tel. 8 422 50148). 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

10. Konferencijos dalyviai apdovanojami Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro 

padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis. 

 


