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RESPUBLIKINöS MOKSLINöS – PRAKTINöS KONFERENCIJOS  

„UGDOME KITAIP“ 
NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Respublikin÷s mokslin÷s – praktin÷s konferencijos „Ugdome kitaip“ nuostatai 
reglamentuoja konferencijos tikslą, uždavinius, dalyvius, renginio organizavimo tvarką. 

2. Informaciją apie konferenciją teikia lopšelio – darželio „Gintar÷lis“ direktor÷ Irena 
Ivanauskien÷, tel. (8441) 62268 arba el. paštu: silute.gintarelis@gmail.com 

3. Konferencijos socialiniai partneriai: 
3.1. Klaip÷dos valstybin÷s kolegijos socialinių mokslų fakulteto pedagogikos katedra; 
3.2. Palangos lopšelis – darželis „Gintar÷lis“; 
3.3. Šilut÷s rajono švietimo pagalbos tarnyba. 

 
II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS 
 

4. Skatinti ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojus bendrauti, 
bendradarbiauti, diskutuoti aktualiomis temomis, skleisti pedagoginę patirtį bei dalintis gerąja 
patirtimi apie ugdytinių ugdymą kitaip - netradiciniais ugdymo metodais ir formomis.  
 

III SKYRIUS 
UŽDAVINIAI 

 
5. Suteikti galimybę kiekvienam konferencijos dalyviui realizuoti savo id÷jas, 

kūrybiškumą, sukauptas žinias. 
6. Dalintis naujomis mokslin÷mis įžvalgomis bei praktin÷mis id÷jomis ugdant 

atsakingą, pareigingą, laimingą, mąstančią ir kūrybingą asmenybę.  
7. Sumaniai pritaikyti mokslinių teorijų įžvalgas, stiprinant mokytojų darbo su vaikais 

ir jų t÷vais kompetencijas. 
8. Pl÷toti tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 
IV SKYRIUS 
DALYVIAI 

 
9. Konferencijoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

ugdymo įstaigų mokytojai, vadovai, Klaip÷dos kolegijos d÷stytojai ir socialiniai partneriai.  
10. Dalyviai parengia žodinius, stendinius, vaizdo pranešimus arba dalyvauja kaip 

klausytojai. 
 

V SKYRIUS  
ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
11. Konferencija vyks 2019 m. spalio 30 d. 10.00 val. Šilut÷s lopšelyje – darželyje 

„Gintar÷lis“ (Kęstučio g.14, Šilut÷). 



12. Konferencijos dalyvių registracija vykdoma: 
12.1. registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima tiesiogiai 

internete, adresu http://www.semiplius.lt . Daugiau informacijos tel.8 (441) 62268; 
12.2. įstaigoje konferencijos dieną nuo 9.30-10.00 val.. 
13. Konferencijos dalyviai iki 2019 m. spalio 16 d. el.paštu 

silute.gintarelis@gmail.com atsiunčia užpildytą paraišką (1 priedas). 
13.1. konferencijos programa dalyviams bus išsiųsta Jūsų nurodytu el. paštu. 
14. Reikalavimai stendiniams pranešimams: 
14.1. Pavadinimas, praneš÷jas, pareigos, darboviet÷; 
14.2. Raštu pateikiama pranešimo santrauka, akcentuojant jo aktualumą, tikslus, 

uždavinius, rezultatus; 
14.3. Stendinis pranešimas turi tilpti standartiniame vatmano lape; 
14.4. Pranešimo pristatymui skiriamos 5 min.; 

  14.5. Stendinius pranešimus tur÷ti konferencijos dieną. 
15. Reikalavimai žodiniams pranešimams: 
15.1. Pavadinimas, praneš÷jas, pareigos, darboviet÷; 
15.2. Pranešimo Turinys- tikslas, problema, pedagogin÷s veiklos rezultatai išvados ir 

rezultatai; 
15.3. Pranešimų tekstas rengiamas Times New Roman šriftu; 
15.4. Pranešimas pristatomas Power Point programa; 
15.5. Pranešimų trukm÷ – iki 10 min.; 
15.6. Pranešimas gali būti parengtas individualiai arba kelių autorių. 

 
VII SKYRIUS 

BAIGIAMOJI DALIS 
 

16. Visiems konferencijos dalyviams bus išduoti Šilut÷s Švietimo pagalbos tarnybos 
kvalifikacijos tobulinimo pažym÷jimai. 

17. Pažym÷jimo kaina - 1,00 Eur. Mok÷ti vietoje. 
18. Apie konferenciją bus skelbiama spaudoje, Šilut÷s lopšelio – darželio „Gintar÷lis“ 

internetin÷je svetain÷je, tod÷l dalyvių nuotraukos gali būti viešinamos.  
 

 
 



                                                                                                                                                  1 priedas  
 
 

RESPUBLIKINöS MOKSLINöS – PRAKTINöS KONFERENCIJOS 
„UGDOME KITAIP“ 

PARAIŠKA 
 
Ugdymo įstaigos pavadinimas   
Vardas, pavard÷, kvalifikacin÷ kategorija  
Telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas 

 

Klausytojas ar praneš÷jas  
Pranešimo tema  
Trumpa pranešimo anotacija  
(3–5 sakiniai) 

 

Pranešimo pristatymo forma (žodinis, 
stendinis, vaizdo) 

 

Reikalingos priemon÷s pranešimo 
pristatymui 

 

 


