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Tarptautinė konferencija 

„ERASMUS+. KOKIA TARPTAUTINĖS PARTNERYSTĖS NAUDA 

MOKINIŲ PASIEKIMAMS?“ 

NUOSTATAI 

 

Konferencijos tikslas – pasidalyti tarptautinių projektų patirtimi ir jų nauda mokinių pažangos ir 
pasiekimų gerinimui. 
Konferencijos uždaviniai: 

 sužinoti apie tarptautinių projektų naudą mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui; 

 paskatinti mokyklas aktyviau dalyvauti tarptautiniuose projektuose; 
 sutelkti Kauno miesto ir užsienio švietimo įstaigas partnerystės projektams. 

 
Konferencijos organizatoriai 
Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 
Kauno miesto savivaldybės administracijos Užsienio ryšių skyrius 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 
 
Konferencijos organizacinis komitetas 
Doc. dr. Ona Visockienė, pirmininkė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 
vedėjo pavaduotoja; 
Ilmantė Bagdonė, Kauno Varpo gimnazijos direktorė; 
Nerija Baltrėnienė, Kauno Aušros gimnazijos direktorė; 
Regina Beinorienė, Kauno lopšelio - darželio „Vaikystė“ direktorė; 
Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė; 
Audronė Bukmanaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė; 
Eglė Grinkevičienė, KTU Vaižganto progimnazijos skyriaus, susijusio su ugdymu, vedėja; 
Erikas Griškevičius, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktorius; 
Inga Gogelienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus pavaduotoja; 
Dr. Virginija Rupainienė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė; 
Dileta Tindžiulienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė; 
Ieva Vinciūnienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Užsienio ryšių skyriaus vyriausioji 
specialistė; 
Dr. Dainius Žvirdauskas, KTU Inžinerinio licėjaus direktorius. 
 
Konferencijos dalyviai – Kauno miesto švietimo įstaigų vadovai. 
 
Konferencijos pranešėjai (atrinkti pranešimų dalyviai): užsienio svečiai ir Kauno miesto švietimo 
įstaigų atstovai. Konferencijos pranešimų trukmė 15–20 min.  



 
Konferencijos darbo formos: 

 Žodiniai ir vaizdo pranešimai. 
 Diskusijos. 
 Paroda. 

Konferencijos programa dalyviams bus paskelbta 

http://www.kpkc.lt/index.php/renginiai/konferencijos 

Laukiami rezultatai: 
 Kauno miesto švietimo įstaigų vadovai bus supažindinti su praktiniais pavyzdžiais apie 

tarptautinių projektų naudą mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui; 

 Kauno miesto švietimo įstaigos bus paskatintos dalyvauti tarptautiniuose projektuose; 
 užmegzti partnerystės ryšiai tarp Kauno miesto ir užsienio švietimo įstaigų; 
 išleistas leidinys „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“. 

 
Konferencijos laikas ir vieta 
Konferencija įvyks 2016 m. balandžio 13 d. 10 val. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto 
pr. 44, Kaunas). Dalyvių registracija nuo 9.30 val. 
 
Pranešimų pateikimas 
Dalyvio anketą (žr. 1 priedas; informacija apie dalyvį ir pranešimo temą) atsiųsti iki 2016 m. kovo 
7 d. el. paštu projektai@kpkc.lt. 
Pranešimų medžiagą atsiųsti iki 2016 m. kovo 21 d. el. paštu projektai@kpkc.lt. 
 
Reikalavimai leidinio straipsniams 
Pranešimų medžiagos apimtis iki 3 psl. (kartu su vertimu į anglų kalbą). Tekstą išdėstyti užpildant 
visą puslapį. 
Naudoti teksto redaktorių MS Word, lietuviškos abėcėlės tvarkyklę; šriftą Times New Roman. 
Pranešimų kalba – lietuvių ir anglų. 
Rankraštį sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi vienos eilutės protarpiu su tokiomis 
paraštėmis: viršuje – 1,5 cm, apačioje – 11 cm, kairėje – 1,7 cm, dešinėje – 7,5 cm (teksto 
matmenys 1217 cm). Pastraipas pradėti su 0,7 cm įtrauka. Rankraščio dalims naudoti tokio dydžio 
ir stiliaus šriftą: 
 
 Šrifto dydis, 

pt 
Šrifto stilius 
 

PAVADINIMAS 

(raidės didžiosios) 

12 PUSJUODIS 

autorius 12 pusjuodis 

organizacija 12 kursyvinis 

pagrindinis tekstas 12 normalus 

lentelės 10 normalus 

literatūros sąrašas 10 normalus 



1 priedas 

DALYVIO ANKETA 

 

Vardas 
 

 

Pavardė 
 

 

Ugdymo įstaiga 
 

 

Pareigos 
 

 

Kvalifikacija, mokslo laipsnis 
 

 

Adresas 
 

 

Telefonas 
 

 

Elektroninis paštas 
 

 

  Numatau skaityti  
       pranešimą tema: 
 

 

  Numatau pateikti pranešimo medžiagą leidiniui. 
 
Reikalingos techninės 
priemonės  
 

 

Pranešimo bendraautoriai 
(jei taikoma) 
 

 

 

 

 

 


