PATVIRTINTA
Naujosios Akmenės vaikų lopšeliodarželio „Buratinas“ direktoriaus
2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-17

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BURATINAS“
RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS ,,EDUKACINĖS ERDVĖS DARŽELYJE: IDĖJOS,
GALIMYBĖS, REIKŠMĖ VAIKO UGDYMUI(SI)“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENROSIOS NUOSTATOS
1. Šios nuostatos reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų
respublikinės konferencijos ,,Edukacinės erdvės darželyje: idėjos, galimybės, reikšmė vaiko
ugdymui(si)“ tikslus, uždavinius, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir konferencijos vykdymo tvarką.

II SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Konferencijos tikslas – pedagogų metodinės veiklos sklaida

dalijantis gerąja darbo

patirtimi, skatinant vaiką veikti.
3. Konferencijos uždaviniai:
3.1. efektyvinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimą
dalijantis gerąja darbo patirtimi, kūrybiškai panaudojant įstaigos edukacines erdves vaiko
ugdymui(si);
3.2. tobulinti pedagogų profesines kompetencijas, formuojant aplinkotyros įgūdžius ir
palankaus vaiko elgesio nuostatas gamtai, veikiant gamtoje;
3.3. didinti pedagogų atsakomybę už ugdytinių pasiekimus, sudarant sąlygas saugioje,
estetiškoje, funkcionalioje darželio vidaus ir lauko aplinkoje stebėti ir sužinoti, tyrinėti ir atrasti.

III SKYRIUS
KONFERENCIJOS DALYVIAI
4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.
5. Pedagogai dalyviais tampa užpildę dalyvio anketą (pranešimo skaitytojo ar stendinio
pranešimo).
IV SKYRIUS
KONFERENCIJOS DARBO FORMOS
6. Pranešimai.

7. Stendiniai pranešimai.
8. Projektų pristatymas.
9. Diskusijos.
V SKYRIUS
KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI
10. Reikalavimai pranešimams:
10.1. pranešimo trukmė – 5–7 min.;
10.2. pranešimo turinys:
10.2.1. pranešimo pavadinimas;
10.2.2. autoriaus vardas, pavardė;
10.2.3. švietimo įstaigos pavadinimas;
10.2.4. pranešimo turinys turi atitikti konferencijos tikslus ir uždavinius.
10.3. Elektroninius pranešimo variantus siųsti el. p.: buratinas@akmene.lt iki rugsėjo 15 d.

VI SKYRIUS
KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
11. Konferencija įvyks 2017 m. spalio 5 d. 10.00 val. (dalyvių registracija 9.00 val.) Naujosios
Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Buratinas", Ramučių g. 1, Naujoji Akmenė.
12. Registracija į konferenciją vyks iki 2017 m. birželio 30 d. el. p.: buratinas@akmene.lt.
13. Konferencijos darbo grupė:
Irena Girdvainienė, vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas", direktorė.
Vilma Lupeikienė, metodininkė.
Regina Norbutienė, Gamtosauginės mokyklos komiteto pirmininkė.
Audronė Skirmantienė, Gamtosauginės mokyklos komiteto narė.
Dalia Gylienė, vyresnioji auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja (dailės).
14. Konferencijos dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus. Dalyvio mokestis 3,00 Eur.
15. Mokestį dalyviai galės susimokėti registracijos metu.
16. Pasikeitus konferencijos datai ar laikui, užsiregistravę dalyviai bus informuojami atskiru
raštu.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus.
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Priedas Nr. 1

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BURATINAS“
RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS ,,EDUKACINĖS ERDVĖS DARŽELYJE: IDĖJOS,
GALIMYBĖS, REIKŠMĖ VAIKO UGDYMUI(SI)“ REGISTRACIJOS ANKETA

Dalyvio vardas, pavardė
Dalyvio kontaktai (telefono numeris,
elektroninis paštas)
Pranešimo ar pristatymo tema
Pranešimo ar pristatymo forma

3

