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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽEMYNA” 

 

RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ METODINĖ KONFERENCIJA 

„NAUJOS UGDYMO STRATEGIJOS UGDANT IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ MĄSTYMO GEBĖJIMUS“ 

 

NUOSTATAI 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės mokslinės metodinės konferencijos „Naujos ugdymo strategijos ugdant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimus“ nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. Konferenciją numatoma rengti 2017 m. gegužės 18 

d. 

 

2. TIKSLAS 

2. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, pasikeisti inovatyviomis idėjomis, ugdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų mąstymo gebėjimus. 

 

3. UŽDAVINIAI 

3.1 Aptarti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimų ugdymo prielaidas,  

būdus, metodus ir priemones; 

3.1.Pasidalinti naujomis mokslinėmis įžvalgomis ir praktinėmis idėjomis ugdant vaikų mąstymo 

gebėjimus; 

3.2.Apibendrinti ir reflektuoti įvairias mąstymo gebėjimų ugdymo galimybes ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

 

4. DALYVIAI 

4. Konferencijoje  „Naujos ugdymo strategijos ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

mąstymo gebėjimus“ (toliau konferencija) kviečiami dalyvauti lopšelių-darželių, darželių-mokyklų, 

mokyklų priešmokyklinių grupių pedagogai, tėvai, socialiniai pedagogai bei kiti pagalbos vaikui 

specialistai pateikę paraiškas (suderintas su  įstaigos vadovu). 

 



5. DALYVAVIMO KONFERENCIJOJE SĄLYGOS 

5.1. Pageidaujantys skaityti žodinius pranešimus paraišką pateikia iki 2017-05-10 el. paštu  

konsultacijos.tevams@gmail.com , nurodydami pranešimo, projekto, tyrimo medžiagos ir kt. temą 

(paraiškos forma  priedas Nr.1 pridedama). Pranešime turi atsispindėti konferencijos tema- vaikų gebėjimo 

mąstyti ugdymas(is) ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Žodiniai pranešimai gali būti pristatyti 

Power Point programa, filmuko, žaidimo, vaidinimo, sužaidybinimo situacijomis ar kita sumania 

pristatymo forma. Žodinio pranešimo trukmė 10 min. imtinai. 

 Žodinis pranešimas turi būti pristatytas suderinimui e. paštu: konsultacijos.tevams@gmail.com 

 iki 2017-05-10 d.  

5.2 Norintys dalyvauti metodinių priemonių parodoje paraišką pateikia iki 2017-05-10 (paraiškos forma 

priedas Nr.1)  Elektroninį mokymo priemonės aprašą (aprašo forma priedas Nr.2) pristatyti iki 2017-05-10 

d. el. paštu:   konsultacijos.tevams@gmail.com 

5.3 Priemones su atspausdintu aprašu pristatyti vieną valandą prieš konferencijos pradžią.  

5.2. Klausytojai, dalyvaujantys konferencijoje, pateikia paraišką (priedas Nr.3). 

5.3. Konferencijos darbotvarkė bus nurodyta programoje, kurią organizatoriai įteiks kiekvienam dalyviui 

prieš konferenciją. 

 

6.  KONFERENCIJOS VIETA IR LAIKAS 

6.1. Konferencija vyks Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žemyna“, Žemynos g. 13, Vilnius. 

6.2. Konferencijos dalyvių ir pranešėjų mokestis 10 Eur. Galima išrašyti išankstinio apmokėjimo sąskaitą 

(informuokite apie tai el. paštu: konsultacijos.tevams@gmail.com). Konferencijos mokestį galima sumokėti 

ir prieš konferenciją. 

7. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

Mokslinis ir organizacinis komitetas: 

Vilniaus lopšelio – darželio „Žemyna“ direktorė Jolanta Danilevičienė (idėjos iniciatorė). 

Vilniaus lopšelio – darželio „Žemyna“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Žemaitienė. 

LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja, VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė doc. dr. Sigita Burvytė. 

 

8. KONFERENCIJOS GLOBĖJAI 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio 

ugdymo skyrius. 

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7. Konferencijos dalyviams bus išduodami konferencijos dalyvio ir pranešėjo pažymėjimai. 

8. Pranešėjai turės galimybę spausdinti savo pranešimus metodiniame leidinyje. 

9. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus ir programą.  
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Priedas Nr. 1 

  

..................................................................... 

(įstaigos pavadinimas) 

 

PEDAGOGŲ, PAGEIDAUJANČIŲ DALYVAUTI KONFERENCIJOJE, 

PARAIŠKA 

,, Naujos ugdymo strategijos ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimus“ 

 

................................ 

(data) 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, pareigos 

 

Žodinio pranešimo tema Metodinės priemonės tema 

(nurodykite, kiek vietos reikės skirti priemonei 

eksponuoti parodoje) 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinio asmens duomenys (telefonas, el. paštas) 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                       .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priedas Nr. 2 

METODINĖS   PRIEMONĖS  KORTELĖ/ETIKETĖ 

Švietimo įstaiga __________________________________________________________________  

Adresas                         

                                     miestas (rajonas) ______________________________________________  

                                      telefonas _____________________________________________________  

                                      elektroninis paštas ____________________________________________  

Dalykas, sritis ___________________________________________________________________  

Metodinės priemonės  pavadinimas________________________________________________  

Žanras (stalo žaidimas, žaislas, vaizdinė priemonė ir kt.) 

________________________________________________________________________________ 

Autorius arba autorių grupė  

                                      vardas, pavardė _______________________________________________  

                                      pareigos _____________________________________________________  

                                      kvalifikacinė kategorija ________________________________________  

 Besimokančiųjų, kuriems skirta mokymosi priemonė, amžiaus tarpsnis 

_______________________________________________________________________________ 

Mokymo priemonės aprašymas (tikslas, kam ir kaip naudojama iki 300 ženklų) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Metodinis darbas saugomas (švietimo įstaigoje) ______________________________________  

Metodinis darbas pristatytas (data) ________________________________________________  

 



 

 

 

Priedas Nr. 3 

 

 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Švietimo įstaiga ________________________________________________ 

Adresas:                        

 miestas (rajonas) ______________________________________________  

 telefonas _____________________________________________________  

 elektroninis paštas ____________________________________________  

vardas, pavardė_______________________________________________ 

 

 

 

 

Įstaigos direktorės viza                                                                                                       

.......................................... 

 

 

 


