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Konferencijos „Sėkmingi ugdymo(si) metodai“

nuostatai
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konferencijos „Sėkmingi ugdymo(si) metodai“ (toliau – Konferencija) nuostatai reglamentuoja
konferencijos tikslus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
II.

KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2. Tikslas:
Pasidalinti gerąja patirtimi, taikant efektyvius metodus praktinėje veikloje.
3. Uždaviniai:
3.1. Sudaryti derinį ugdymo(si) metodų, tinkančių mokiniams, turintiems bendrųjų mokymosi
sutrikimų.
3.2. Padėti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams parinkti sėkmingiausius
mokymo(si) būdus.
3.3. Pasidalinti savo gerąja patirtimi taikant įvairius mokymo(si) būdus.
III.

DALYVIAI

4. Konferencijoje gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
vadovai, logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai, specialieji pedagogai.
IV.

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

5. Konferencija vyks 2017 m. balandžio 12 d. Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje (Vilniaus r.
Avižieniai, Sudervės g. 8).
6. Konferencijos pradžia 10:00 val. (dalyvių registracija nuo 9:00 val.).
7. Registracijos formos/pranešimų temos siunčiamos iki 2017 m. kovo 24 d.
8. Pranešimai skirstomi į sekcijas:
8.1. Pradinio ugdymo sekcija;
8.2. Logopedų, spec. pedagogų sekcija;
8.3. Psichologų, socialinių pedagogų sekcija;

8.4. Įvairių dalykų mokytojų sekcija;

9. Konferencijos dalyviais tampama užpildžius registracijos formą (1, 2 priedai); Pranešimo
tematika turi atitikti konferencijos keliamus tikslus ir uždavinius. Vienam pranešimui skiriama
5-7 minutės; Pranešimų pateikimo formos gali būti įvairios: žodiniai, stendiniai, kompiuterinė
prezentacija ir kt. Organizatoriai neatsako už pranešimų kalbą ir kokybę. Pranešimai bus
publikuojami elektroninėje erdvėje.
10. Konferencijos dalyvio (klausytojo) užpildytą registracijos anketą (1 priedas) siųsti el. paštu:
elena.trusiliene@gmail.com, konferencijos dalyvio (pranešėjo) anketą (2 priedas) kartu su
pranešimu siųsti el. paštu: ikutrevic@gmail.com;
Iškilus klausimams konferencijos dalyviai gali kreiptis į pradinio ugdymo mokytoją I.
Kutrevičienę

tel.: +370 67240515, el. paštu: ikutrevic@gmail.com arba į psichologę J.

Samusenko tel.:+370 60683393, el. paštu: Janina.psichologe@gmail.com;
11. Vietų skaičius ribotas, užsiregistravus numatytam dalyvių skaičiui (100 dalyvių) registracija
bus nutraukiama.
12. Konferencijos programa likus savaitei iki renginio bus patalpinta Vilniaus r. Avižienių
gimnazijos svetainėje http://www.avizieniai.vilniausr.lm.lt/.

V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Visi konferencijos dalyviai gaus akredituotus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, o
pranešėjai – pažymas apie skaitytą pranešimą.
14. Konferencijos dalyvio mokestis – 5 eurai.
15. Dalyviams kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka.
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