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RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ  KONFERENCIJA 

,,PEDAGOGO IR UGDYTINIO EMOCINĖ DERMĖ: UGDYMO (SI) DŽIAUGSMO PATIRTYS“ 

 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė: ugdymosi 

džiaugsmo patirtys“ (toliau – Konferencija) organizuoja Telšių lopšelis-darželis ,,Berželis“ kartu su Telšių 

rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodine taryba, bendradarbiaujant su Telšių švietimo centru ir Telšių 

,,Džiugo“ gimnazija. 

2. Konferencija skiriama Lietuvos 100-mečiui paminėti, atkreipiant dėmesį į pagrindinio šalies planavimo 

dokumento – Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ – siekį pagerinti gyvenimo kokybės indeksą (dabar 

23 vieta ES), laimės indeksą (dabar 20 vieta ES), taip pat atsižvelgiant į Švietimo įstatymo nuostatas dėl 

socialinių įgūdžių ir emocinio pažinimo ugdymo švietimo įstaigose stiprinimo.  

3. Konferencija yra  Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ilgalaikės programos „Patirtinio 

ugdymo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ bei Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis" 

pedagogų ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė" dalis. 

4. Šie nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą ir uždavinius, dalyvius, reikalavimus pranešimams, 

registraciją, organizavimo tvarką. 

 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogus pasidalinti gerąja 

patirtimi siekiant ugdyti laimingą vaiką,  o vadovus – kaip motyvuoti pedagogus, siekiant stiprinti jų  

profesinę ūgtį.    

6. Konferencijos uždaviniai: 

6.1 pedagogams pasidalinti įžvalgomis, priemonėmis, metodais, instrumentais, padedančiais vaikams, tarp jų 

ir turintiems ypatingųjų poreikių vaikams, išgyventi ugdymosi džiaugsmo patirtis;  

6.2 vadovams pasidalinti gerąja pedagogų skatinimo bei profesinės motyvacijos stiprinimo patirtimi;  

6.3 skatinti pedagogų ir vadovų bendradarbiavimą per pozityvią gerosios patirties sklaidą bei profesinės 

patirties refleksiją.  

 

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

7. Konferencijos dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai.   

 

IV. KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI 

 

8. Pranešimus gali rengti vienas pranešėjas arba pranešėjų grupė.  



9. Pranešimuose gali būti pateikiamos įžvalgos skatinant ar/ir motyvuojant pedagogus ugdyti laimingą vaiką 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje – specifika, priemonės, metodai, instrumentai, kompetencijų 

ir gebėjimų ugdymas per patyrimą, stebėjimą, praktinę veiklą ir kt. Geroji patirtis, sėkmės istorijos ugdymo 

procese (integruoti užsiėmimai, projektinė, tiriamoji, kūrybinė veikla, stebėjimai, eksperimentai, pozityvios 

patirties veiklų su tėvais, bendruomene, socialiniais  partneriais  kt. pristatymas). 

10. Pranešimų formos: 

10.1 žodiniai pranešimai (pateiktys, metodinių priemonių pristatymas, video medžiaga   ir/ar kt.);  

10.2 grupiniai stendiniai pranešimai – įstaigos savitumo pristatymas (Telšių rajono ikimokyklinės įstaigos). 

11. Reikalavimai žodiniams pranešimams: 

11.1 trukmė – 10–12 min.; 

11.2 turinys turi atitikti Konferencijos tikslus ir uždavinius; 

11.3 turinys aktualus, inovatyvus, originalus. 

12. Grupiniai stendiniai pranešimai pristatomi atvirose „Džiugo“ gimnazijos erdvėse, kurias pasiūlo 

Konferencijos organizatoriai. 

 

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

13. Pranešėjų registracija: 

13.1 pranešėjai, norintys dalyvauti konferencijoje, turi registruotis elektroniniu paštu 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt  iki 2018 m. rugsėjo 20 d., užpildant pranešėjo registracijos anketą (žr. priedą 

Nr. 1) ir pateikiant pranešimo santrauką;  

13.2 iki 2018 m. rugsėjo 28  d. pranešėjai bus informuoti apie pranešimų santraukų priėmimo patvirtinimą ir 

pranešimų pristatymo galimybę.  

14. Dalyvių registracija: 

14.1 norintys dalyvauti konferencijoje iki spalio 18 d. registruojasi Semiplius sistemoje, į kurią galima įeiti 

per Telšių švietimo centro svetainę www.sctelsiai.lt (Registracija į renginius) arba www.semiplius.lt; 

14.2 dalyvio mokestis priklausys nuo dalyvių skaičiaus. Preliminarus dalyvio mokestis – iki 10,00 Eur.  

15. Konferencijos pranešėjai ir dalyviai gaus detalią konferencijos programą. 

16. Išsamesnė informacija teikiama el. p. ldberzelis.direktore@gmail.com arba 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt; taip pat tel. (8 648) 39307 arba (8 444) 53 445. 

                 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

17. Konferencija vyks 2018 m. spalio 26 d. Telšių ,,Džiugo“ gimnazijoje (Sedos g. 29, Telšiai).  

18. Konferencijos pradžia 10.00 val. (dalyvių registracija nuo 9.00 val.).  

19. Konferencijos organizavimo grupė: 

Irena Daubarienė, Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktorė; 

Jurgita Nagienė, Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų būrelio tarybos pirmininkė, Telšių 

lopšelio-darželio ,,Eglutė“ auklėtoja metodininkė; 

Aldona Motuzienė, Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų būrelio tarybos narė, Telšių 

lopšelio-darželio ,,Mastis“ auklėtoja metodininkė; 

Mindaugas Sabaliauskas, Telšių ,,Džiugo“ gimnazijos direktorius; 

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt
http://www.sctelsiai.lt/
mailto:ldberzelis.direktore@gmail.com
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt


Laura Stasiulienė, Telšių rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų būrelio tarybos pirmininkė, Telšių lopšelio-

darželio ,,Berželis“ logopedė metodininkė;  

Nijolė Vaičekauskė, Telšių švietimo centro metodininkė. 

20. Konferencijos dalyviams bus sadarytos sąlygos papietauti. Pietų kaina – 3 eurai. 

21. Pasikeitus Konferencijos datai ir laikui, užsiregistravę dalyviai bus informuojami atskiru raštu. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Konferencijos nuostatus.  

23. Konferencijos pranešėjams bus išduodamos Telšių švietimo centro pažymos apie skaitytą pranešimą, 

klausytojams – kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kad dalyvauta Konferencijoje.  

 

 

 

SUDERINTA 

Telšių švietimo centro direktorė 

 

Rita Vargalytė 

2018 m birželio 13 d.  
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 RESPUBLIKINĖ METODINĖ- PRAKTINĖ  KONFERENCIJA 

,,PEDAGOGO IR UGDYTINIO EMOCINĖ DERMĖ: UGDYMO (SI) DŽIAUGSMO PATIRTYS“ 

REGISTRACIJOS ANKETA 

 

Konferencijos dalyvių – pranešėjų registracija 

Pranešėjo vardas, 

pavardė 
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kvalifikacinė 

kategorija 

Mokyklos 

pavadinimas 

Pranešimo 

pavadinimas 

El.pašto adresas, 

telefonas 

Pranešimo 

forma 

Demonstravimui 

reikalinga įranga 

       

       

 

 

 


