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RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ  

TEORINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA  

,,VAIKŲ KULTŪROS UGDYMAS: GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“ 

NUOSTATAI 

 

 

 

  „Geras elgesys vaiko auklėjimui toks pat svarbus kaip skaitymas, rašymas ar aritmetika“  

      Vanderbild   

Vaikų elgesio kultūros ugdymas – labai sudėtingas procesas, reikalaujantis sąmoningai ir 

lanksčiai taikyti įvairius ugdymo(si) metodus, kurie skatina vaikus elgtis mandagiai, pagarbiai, 

sąžiningai ir t.t. Tinkamai padėti pagrindai ugdyme, formuoja: asmenybės kritinį mąstymą, skatina 

kūrybiškumą, gerina santykius su aplinkiniais. Mūsų, kaip pedagogų užduotis – savo elgesiu bei 

požiūriu ugdyti vaikų kultūringą elgesį.  

 

 

 

 

 

 

 



I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinės-praktinės 

konferencijos (toliau konferencijos) nuostatai reglamentuoja tikslą ir uždavinius, reikalavimus 

dalyviams, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferencijos nuostatai skelbiami Mažeikių miesto lopšelio – darželio „Gintarėlis“ 

interneto svetainėje www.lgintarėlis.lt  naujienų skiltyje. 

3. Konferenciją organizuoja Mažeikių miesto lopšelis – darželis ,,Gintarėlis“ ir Mažeikių 

švietimo centras (Ventos 8A, Mažeikiai 89103, Tel. (8 443) 66  989, info@scmazeikiai.lt). 

4. . Konferencijos iniciatorė – direktorė Ingrida Mažeikienė. Koordinatorė – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Ligita Narutavičienė.  

5. Organizacinė darbo grupė: 

5.1 vykdytojos Mažeikių lopšelio/darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos Simona Gedminė, Donata Liauksminaitė, Jūratė Stackevičiūtė - Bubinienė.  

5.2 Mažeikių švietimo centro direktoriaus pareigas laikinai einanti metodininkė Laima 

Žilinskienė. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – organizuojant teorinę-praktinę konferenciją, skatinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimą bei dalijimąsi gerąją darbo patirtimi, 

atskleidžiant, kokiais būdais ir metodais yra ugdoma(si) vaikų elgesio kultūra.  

7. Uždaviniai: 

7.1 dalintis gerąja patirtimi bei inicijuoti pedagogų kvalifikacijos kėlimą; 

7.2 tobulinti profesines kompetencijas, susijusias su ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų mokėjimu kultūringai elgtis;  

7.3 skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą.  

 

III. DALYVIAI 

 

8. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. 

 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Konferencijos įgyvendinimas nuotoliniu būdu 2021 m. kovo 30 d. nuo 13.00-  val. 

„Zoom“ platformoje. Konferencijos pranešėjai bei dalyviai prisijungimo prie konferencijos 

nuorodą gaus vieną dieną prieš konferenciją, jų nurodytu el. paštu.  

10. Į konferenciją pranešėjus prašome registruotis užpildant pranešėjo paraišką (Priedas 

Nr.1). Paraišką prašome atsiųsti iki vasario 28 d. el. paštu  darzelisgintarelis@gmail.com  

11. Parengtus power point pranešimus prašome atsiųsti iki 2021 m. kovo 23 d. el. paštu 

darzelisgintarelis@gmail.com, nurodant temą „KONFERENCIJA“. 

12. Konferencijos „Vaikų kultūros ugdymas: gerosios patirties sklaida“ metu bus 

pristatytos ir apibendrintos veiklos metodai, būdai ir formos.  

13. Konferencijos medžiaga bus išsiųsta visiems konferencijos dalyviams. 

14. Konferencijos dalyviams bus įteiktos padėkos. 

http://www.lgintarėlis.lt/
mailto:info@scmazeikiai.lt


15. Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams bus išduodamas Mažeikių Švietimo 

centro raštas – pažyma su priede nurodytu dalyvių sąrašu. Dalyvių registracija internetinėje 

dalyvių registravimo sistemoje http://www.semiplius.lt; nuo vasario 28 iki kovo 23 dienos.  

 

 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Organizatoriai pasilieka teisę gautą medžiagą publikuoti savo įstaigos ir švietimo 

naujienų svetainėse. 

17.  Pateikdamas darbus, autorius sutinka, kad darbai būtų naudojami viešinimui. 

18.  Organizatoriai pasilieka teisę keisti sąlygas. 

19. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 8 443 71572;  8 602 25473.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 

http://www.semiplius.lt/


 

 

 

PRANEŠĖJO PARAIŠKA  

 

 

Pranešėjo (-ių) vardas, pavardė   

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Pareigos, kvalifikacinė kategorija  

Pranešimo tema  

El. pašto adresas  

Tel. Nr.   

 


