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KONFERENCIJOS TIKSLAS – skatinti švietimo bendruomenę ir tėvus (globėjus, įtėvius) 

dalintis sukauptomis teorinėmis žiniomis ir gerąja praktine patirtimi, dalyvauti diskusijose 

aktualiomis sėkmingo ir kokybiško ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo temomis, užtikrinant 

tėvų lūkesčių ir teikiamų paslaugų kokybės atitiktį. 

 

KONFERENCIJOS AKTUALIOS TEMOS: 

 Bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima teoriniai ir praktiniai aspektai; 

 Tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą problemos ir lūkesčiai; 

 Vaiko sėkmingos ir darnios asmenybės ugdymas; 

 Šiuolaikiškų edukacinių aplinkų kūrimas ir jų pritaikymas ugdomajame procese; 

 Inovatyvūs veiklos organizavimo modeliai, užtikrinantys ugdymo kokybę ir atliepiantys 

šiuolaikinių vaikų ugdymo(si) poreikius ir tėvų (globėjų, įtėvių) lūkesčius; 

 Kūrybiniai sumanymai, jų įgyvendinimo sėkminga patirtis, organizuojant vaikų, jų šeimų 

bei įstaigos bendruomenės bendravimą/bendradarbiavimą. 

 

KONFERENCIJOS LAIKAS: 2019 m. lapkričio 26 d. 10.00 val.  

 

KONFERENCIJOS VIETA: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žuvėdra“, Debreceno g. 24, 

Klaipėda, LT-94145. 

 

DALYVIAI: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, logopedai, tėvai (globėjai, įtėviai). 

 

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA: 

    9.30 – 10.00 val. – dalyvių registracija, 

  10.00 – 10.15 val. – konferencijos atidarymas, 

  10.15 – 12.30 val. – pranešimai, 

  12.30 – 13.00 val. – kavos pertrauka, 

  13.00 – 14.00 val. – stendinių pranešimų pristatymai, 

  14.00 – 15.30 val. – pranešimai, 

  15.30 – 16.00 val. – dalyvių diskusijos ir konferencijos apibendrinimas. 

 

NUMATOMOS KONFERENCIJOS DARBO FORMOS: žodiniai, stendiniai ir vaizdo 

pranešimai, diskusijos. 

 

REKOMENDACIJOS PRANEŠIMAMS: 

 1. Pranešimų turinys turėtų atitikti konferencijos temą ir tikslą. 

 2. Pranešimo trukmė 7 - 10 min. 

 3. Rekomenduojamos pranešimų formos: 



    - žodinis pranešimas; 

    - stendinis pranešimas; 

    - vaizdo pranešimas. 

   4. Stendinio pranešimo formatas – A1 vertikalus lapas. Pranešimas turi būti paruoštas 

eksponavimui: nurodyta stendinio pranešimo tema, rengusio(-ių) asmens(-ų) vardas(-ai), pavardė(-

ės), kvalifikacinė kategorija, ugdymo įstaigos pavadinimas. Pranešėjas parengia trumpą pranešimo 

pristatymą  (iki 5 min.) žodžiu. (Stendinį pranešimą atsivežti atvažiuojant į konferenciją). 

  

REGISTRACIJA: 

Užpildytą pranešėjo (klausytojo) anketą ir pranešimo anotaciją (1 priedas) siųsti el. paštu 
zuvedra.meilute@gmail.com iki 2019 m. spalio 30 d. 

 Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 

centro pažymėjimai. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro renginių dalyvių 

registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima 

adresu http://www.semiplius.lt/. Daugiau informacijos teirautis Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centro atsakingo asmens  - metodininkės Silvijos Simpukienės telefonais (8 46) 

35 12 73, mob. tel. +370 614 97 002. 

TELEFONAI PASITEIRAUTI: Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ telefonais:  

(8 46) 34 60 21, Mob. +370 606 95 035. 

      

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS: 

Konferencijos pirmininkė Liana Žilinskienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ direktorė. 

Nariai: 

Meilutė Kvaraciejienė - Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 

Daiva Šilinskienė - Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ meninio ugdymo mokytoja, 

mokytoja metodininkė; 

Vilma Razmienė - Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja,   

mokytoja metodininkė; 

Inga Raišienė - Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, 

mokytoja metodininkė; 

Giedrė Liotisė – Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žuvėdra“ logopedė, vyr. logopedė. 
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http://www.semiplius.lt/


1 priedas 

  

 

RESPUBLIKINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS 

„VAIKO ATEITIES SĖKMĖS GARANTAS - TĖVŲ LŪKESČIŲ IR IKIMOKYKLINĖS 

UGDYMO ĮSTAIGOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS ATITIKTIS“ “, SKIRTOS 

ĮSTAIGOS 50-TIES METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI 

 

  

DALYVIO ANKETA 

 

Pranešimo pavadinimas  

 

 

Pranešimo rūšis 

(žodinis, stendinis, vaizdo) 

 

Autoriaus vardas, pavardė 

 

 

Kontaktai  

(įstaiga, telefonas, el. paštas) 

 

 

Darbo pristatymui reikalingos 

priemonės/įranga 

 

 

 

_____________________________________ 


