
         

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 

SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ  MOKSLŲ FAKULTETAS 

PEDAGOGIKOS KATEDRA 

TOLERANCIJOS UGDYMO TYRIMŲ LABORATORIJA  

Mokinių mokslinės konferencijos „Tolerantiška mokykla-saugi visuomenė“ 

5-12 klasių mokiniams 

Nuostatai 

I. Bendroji dalis: 

1. Mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla-saugi visuomenė“  –  skirta skatinti 

mokinius gilintis į įtraukios ir darnios visuomenės bendrakūrą, skatinti jaunimo aktyvios 

pozicijos raišką, ugdyti gebėjimus diskutuoti, išmokstant ir pripažįstant kultūrinius, 

socialinius ir asmenybinius skirtumus.  

2. Kasmetinė konferencija vyksta einamųjų metų balandžio mėn. Tiksli data ir konferencijos 

programa pateikiama konferencijos kvietime: (konferencijos kvietimas 

https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-ugdymo-tyrimu-

laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/ ). Konferencijos organizavimo 

forma nurodoma kvietime (renginys KU ar nuotolinė konferencija). Konferencijai vykstant 

nuotoliniu būdu, prisijungimo adresas nurodomas konferencijos dalyviams siunčiamose 

konferencijos programose. 

3. Konferencijos organizatorius – KU SHMF Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo 

tyrimų laboratorija.  

4. Konferencijoje gali dalyvauti 5– 12 klasių mokiniai, jų komandos (ne daugiau kaip 3 

mokiniai bei juos rengiantys pedagogai). 

II. Pasiruošimas konferencijai ir konferencijos eiga: 

Pasiruošimas dalyvavimui 

1.Mokinys ar mokinių komanda rengia atliktų mokyklose bendruomenėse tyrimų rezultatų 

pagrindu pranešimus pasirinkta konferencijos tolerancijos tema ar poteme. 

2.Parengtą pristatymą siunčia konferencijos organizatoriams iki konferencijos kvietime 

nurodytos datos. 

Registracija 

Labdaros ir paramos fondas 

Dvasinės pagalbos jaunimui centras 

https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-ugdymo-tyrimu-laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/
https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-ugdymo-tyrimu-laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/


3. Norint dalyvauti konferencijoje, mokyklos deleguotas atsakingas asmuo (pedagogas) turi 

užpildyti oficialią konferencijos formą, kurią rasite: REGISTRACIJOS FORMA, įrašydamas 

savo vardą, pavardę, tel. numerį, el. paštą, mokyklą, dalyvausiančių konferencijoje 

moksleivių skaičių, jų vardus bei pavardes. Deleguotas asmuo užpildydamas formą sutinka su 

jo pateikiamų duomenų tvarkymu Nuostatuose nurodytais tikslais. 

5. Registracija vykdoma einamaisiais metais vasario – kovo mėn. Registracijos datos 

tikslinamos kasmetiniuose konferencijos kvietimuose.( 

https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-ugdymo-tyrimu-

laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/) 

6. Pasibaigus registracijai, mokyklų deleguotiems atsakingiems asmenims bus išsiunčiama 

šių nuostatų 1 priede patvirtinto Sutikimo forma (toliau – Sutikimas). 

8. Mokyklų deleguotieji atsakingi asmenys turi suorganizuoti Sutikimo užpildymą ir 

pasirašymą likus iki konferencijos pradžios 5 d.d. (2021 m. balandžio 12 d.) dėl visų 

jaunesnių nei 14 metų konferencijoje dalyvausiančių moksleivių. 

9. Už Sutikimų saugojimą yra atsakingi Mokyklų deleguotieji atsakingi asmenys, o Sutikimai 

turi būti saugojami 1 metus. 

Techninė informacija 

10. Konferencijos savaitės pradžioje (2021 m.  balandžio 12 d.) mokyklų deleguotiems 

atsakingiems asmenims bus išsiunčiama informacija su tiksliu konferencijos laiku ir 

konferencijos nuoroda bei konferencijos programa (pagal kurią vyks pranešimų pristatymas). 

11. Mokyklų deleguotieji atsakingi asmenys (už pagalbą mokiniams rengti pranešimus) turi 

užtikrinti, kad mokinys (mokinių komanda) būtų pasiruošę prisijungti prie nuotolinės 

konferencijos nuorodos nurodyti laiku bei pristatyti atlikto tyrimo rezultatus (dalintis ekranu 

ir pan.). 

12. Konferencijos data ir laikas skelbiami konferencijos kvietime (2021 m. balandžio 16 

dieną, 12.00-15.00).  

13. Kiekvienam pranešimui skiriama 10 min. 

14. Konferencijos pranešimai vertinami atskirose konferencijos sekcijose. Kiekvienoje 

sekcijoje skiriama 3-5 asmenų vertinimo komisija.  

III. Rezultatai 

1. Konferencijos laureatai atskirose nominacijose (Geriausias metų pranešimas, 

Moksliškiausias, Originaliausias, Inovatyviausias, Informatyviausias, Populiariausias 

konferencijos pranešimas) skelbiami konferencijos dieną iki 15.00. Sprendimą apie 

nominacijų skyrimą priima vertinimo komisija. 

2. Visų konferencijoje dalyvavusių mokyklų rezultatai (laureatai) skelbiami www.ku.lt 

puslapyje ir https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-

ugdymo-tyrimu-laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/ bei Klaipėdos 

universiteto mokinių mokslinės konferencijos paskiroje: https://www.facebook.com/KUmoksleiviams/ 

https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-ugdymo-tyrimu-laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/
https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-ugdymo-tyrimu-laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/
http://www.ku.lt/
https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-ugdymo-tyrimu-laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/
https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-ugdymo-tyrimu-laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/
https://www.facebook.com/KUmoksleiviams/


4. Konferencijos dalyviams padėkos apie dalyvavimą konferencijoje bus išsiųstos per 3 darbo 

dienas mokyklos atsakingo asmens el.pašto adresu. 

5. Konferencijos laureatams diplomai išsiunčiami per 3 darbo dienas mokyklos atsakingo 

asmens el.pašto adresu, gauti apdovanojimai išsiunčiami per 10 darbo dienų mokyklos 

adresu. 

6. Pedagogams padėjusiems parengti mokinių pranešimu pažymos apie dalyvavimą 

konferencijoje bus išsiųstos per 3 darbo dienas mokyklos atsakingo asmens el.pašto adresu. 

IV. Asmens duomenų tvarkymas 

1. Konferencijos organizavimo ir vykdymo metu tvarkomi asmens duomenys, duomenų 

tvarkymo kategorijos, tikslai ir terminai: 

Registravimosi Konferencijoje ir kontakto palaikymo bei informacijos suteikimo 

tikslu tvarkomi asmens duomenys 

Duomenų kategorijos Mokytojo (mokyklos atstovo) vardas ir pavardė, 

darbovietė, elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris 

Duomenų tvarkymo teisinis 

pagrindas 

Sutikimas registruotis Konferencijoje ir būti 

kontaktiniu asmeniu bei gauti informaciją 

Konferencijos numatytomis sąlygomis 

Duomenų tvarkymo terminas Sutikimas saugomas 1 metus po Konferencijos 

pasibaigimo arba sutikimo atšaukimo 

Duomenis tvarko Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedra, 

Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija 

 

 

Registravimosi ir dalyvavimo Konferencijoje tikslu tvarkomi asmens duomenys 

Duomenų kategorijos Dalyvio vardas ir pavardė, elektroninio pašto 

adresas, ugdymo įstaiga, klasė 

Duomenų tvarkymo teisinis 

pagrindas 

Sutikimas registruotis ir dalyvauti Konferencijoje 

„Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“ 

numatytomis sąlygomis Įstatyminio atstovo 

sutikimas (jaunesniam nei 14 metų asmeniui) 

registruotis ir dalyvauti Konferencijoje 

numatytomis sąlygomis 

Duomenų tvarkymo terminas Sutikimas saugomas 1 metus po Konferencijos 

pasibaigimo arba sutikimo atšaukimo 

Duomenis tvarko Mokyklų deleguotieji asmenys,  Klaipėdos 

universiteto Pedagogikos katedra, Tolerancijos 



ugdymo tyrimų laboratorija 

 

 

2. Konferencijos dalyviai, jaunesni nei 14 metų, gali dalyvauti Konferencijoje (būti 

registruoti) tik pateikę pasirašytą šių nuostatų priede Nr. 1 pateiktą sutikimą dėl asmens 

duomenų tvarkymo. Tokį sutikimą pasirašo Konferencijos dalyvių įstatyminiai atstovai 

(tėvai, globėjai ar pan.). Nepateikus tokio sutikimo asmeniui negali būti registruojamas bei 

dalyvauti Konferencijoje. 

 

__________________________________ 

Priedas Nr. 1 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

Aš, [vardas, pavardė], 

□ Sutinku, kad Klaipėdos universitetas tvarkytų šiuos mano atstovaujamojo (sūnaus, dukters, 

globotinio, globotinės) (nereikalinga išbraukti) asmens duomenis: vardą ir pavardę, 

elektroninio pašto adresą ir ugdymo įstaigą bei klasę. 

□ Sutinku, kad šie mano atstovaujamojo asmens duomenys bus naudojami dalyvavimo 

Konferencijoje ir tuo atveju, jei bus nominuotas Konferencijos nuostatuose numatyta tvarka  

– el. diplomų pagaminimo ir įteikimo tikslais. 

□ Suprantu, kad šie asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 

1 d. a) p.), o savo duotą sutikimą galiu bet kada atšaukti, raštu kreipdamasis į KU mokinių 

mokslinės konferencijos „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“ organizatorius  arba 

Mokyklos deleguotąjį atsakingą asmenį. 

□ Esu informuotas, kad su Konferencijos nuostatais, taip pat mano kaip asmens duomenų 

subjekto teisėmis galiu susipažinti Konferencijos nuostatuose (skelbiami adresu 

https://www.ku.lt/shmf/struktura/katedros/pedagogikos-katedra/tolerancijos-ugdymo-tyrimu-

laboratorija-veikianti-prie-pedagogikos-katedros-117-kab/ ) 

[Vardas, pavardė, parašas] 

[Data] 
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