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PATVIRTINTA
Vilniaus kunigaikščio Gedimino
progimnazijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. MI-634
VILNIAUS MIESTO PEDAGOGŲ KONFERENCIJOS
„ĮTRAUKUSIS UGDYMAS“ NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus miesto/rajono mokytojų konferencijos „Įtraukusis
ugdymas“ (toliau – Konferencijos) tikslą ir uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką.

II. SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas:
Pasidalinti efektyvių metodų taikymo gerąja patirtimi ugdant gabius mokinius bei mokinius,
turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
5. Uždaviniai:
a. Padėti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams parinkti sėkmingiausius
mokymo(si) būdus.
b. Pasidalinti savo gerąja patirtimi taikant įvairius mokymo(si) būdus.
c. Suteikti galimybę pristatyti metodinę medžiagą.

III. SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
1. Konferencija vyks 2019 m. spalio 29 d. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje
(Lukiškių skg.5).
2. Konferencijos organizacinė grupė: Auksė Michailinaitė, Eglė Sandienė, Lina Guobienė, Rasa
Burkaitė.
3. Konferencijos pradžia 10:00 val. (dalyvių registracija nuo 9:00 val.).
4. Konferencijos darbo formos: plenarinis posėdis (bendro pobūdžio pranešimai), metodinių
darbų parodos, stendiniai pranešimai, kūrybinės dirbtuvės.
5. Reikalavimai pranešimui:
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4.1.Dalyviai patys renkasi pranešimo ar/ir metodinio darbo pristatymo būdą, dalyvio registracijos
anketoje nurodydami pranešimo temą ar/ir metodinio darbo pavadinimą bei kokios techninės
įrangos reikės ir/ar kiek vietos užims pristatomas metodinis darbas;
4.2. Pranešimo ar/ir metodinio darbo tematika turėtų būti skirta metodinei praktinei patirčiai
pristatyti;
4.3. Pranešimų kalba – lietuvių. Metodinių darbų, paruoštų parodai, kalbos – lietuvių, rusų, anglų.
Rekomendacinio pobūdžio reikalavimai metodiniams darbams:


kiekvienas darbas pateikiamas su anotacija;



titulinis lapas (žiūrėti 2 priedas) (švietimo įstaigos pavadinimas, darbo pavadinimas,
autoriaus vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, jei darbą rengia grupė, nurodyti
autorių vardus ir pavardes);



metodinis darbas turi būti patvirtintas mokyklos metodinėje grupėje.

6. Registracijos formos/pranešimų temos siunčiamos iki 2019 m. spalio 21 d.
7. Konferencijos dalyviais tampama užpildžius registracijos formą (1 priedas).
8. Konferencijos dalyvio (klausytojo) užpildytą registracijos anketą (1 priedas) siųsti el. paštu:
aukse.michailinaite@gmail.com

IV. SKYRIUS
DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE
8. Konferencijos dalyviai ir pranešėjai užpildo registracijos anketą iki 2019 m. spalio 14 d.
9. Pranešimų autoriai atsiunčia tezes pagal reikalavimus (1 priedas) iki 2019 m. spalio 21 d.
el. paštu aukse.michailinaite@gmail.com
10. Pranešimui pristatyti plenariniame posėdyje skiriama 20 min., grupėje – iki 10 min.,
stendiniam pranešimui – iki 5 min.
11.Informacija teikiama el. paštu aukse.michailinaite@gmail.com
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Visi konferencijos pranešėjai gaus pažymas apie skaitytą pranešimą.
16. Dalyviams kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka.
____________________________
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1 priedas

Konferencijos „Gerosios patirties sklaida” dalyvio (klausytojo) registracijos
anketa
DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA
Vardas, pavardė......................................................................................................................................
Kvalifikacinė kategorija.........................................................................................................................
Pareigos..................................................................................................................................................
Švietimo įstaiga......................................................................................................................................
Švietimo įstaigos adresas........................................................................................................................
El. paštas, telefonas................................................................................................................................
DUOMENYS APIE DALYVAVIMĄ KONFERENCIJOJE
- skaitysiu pranešimą
- parengsiu metodinę priemonę
- būsiu dalyvis
Pranešimo ar/ir metodinio darbo/priemonės pavadinimas ....................................................................
................................................................................................................................................................
Įranga, reikalinga skaitant pranešimą ar/ir pristatant metodinį darbą/priemonę (nurodyti kiek vietos
reikės skirti metodiniam darbui/priemonei parodoje. Metodiniai darbai bus eksponuojami ant
mokyklinių suolų.) .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2 priedas
Metodinio darbo titulinio lapo pavyzdys
↓
20mm

VILNIAUS XXXXXXXXXXXXXX (14 šriftas)

→30mm
10mm←

DARBO PAVADINIMAS (16 šriftas)

Parengė (12 šriftas)
Logopedė/specialioji pedagogė/socialinė
pedagogė/mokytojas
Vardenis Pavardenis
arba
Projektą parengė
Mokiniai ir pan.: vardai, pavardės
arba .....kl. mokinių grupė
Projekto vadovas
Logopedė/specialioji p./socialinė
p./mokytojas
Vardenis Pavardenis

2019 (12 šriftas)
Vietovė
20mm↑

