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ugdymui, atliekančios direktoriaus
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RESPUBLIKINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS MOKYTOJŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ
IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ KONFERENCIJOS
,,ĮTRAUKIOJO UGDYMO LINK”
NUOSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės metodinės-praktinės mokytojų, socialinių
pedagogų ir specialiųjų pedagogų konferencijos ,,Įtraukiojo ugdymo link” organizavimo ir
vykdymo tvarką.
2. Konferenciją organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Šančių mokykladaugiafunkcis centras.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – sudaryti pedagogams galimybę analizuoti, vertinti savo patirtį siekiant pripažinti ir
gerbti mokinių įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius.
4. Uždaviniai:
4. 1. Pasidalinti patirtimi, kaip taikyti įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo strategijas
bei metodus, sudarančius sąlygas sėkmingam mokinių ugdymo(si) individualizavimui ir
diferencijavimui bei mokinių, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo kultūros formavimui.
4. 2. Pasidalinti patirtimi, kaip taikome inovatyvius IKT panaudojimo metodus,
siekiant kelti mokymosi motyvaciją.
III. DALYVIAI
5. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų
mokytojai, socialiniai pedagogai ir specialieji pedagogai.

IV. ORGANIZAVIMAS
6. Konferencija vyks 2020 m. spalio 22 d. 13.00 val. Kauno Šančių mokykloje –
daugiafunkciame centre (Vokiečių g.164, Kaunas).
7. Registracijos pradžia ‒ 12.00 val.

8. Konferencijos darbo formos:


žodiniai pranešimai,



vaizdo pranešimai,



diskusijos.

9. Siūlomos konferencijos pranešimų temos:


sąlygos ugdymo(-si) kokybės gerinimui bei ugdymo(-si) rezultatų augimui,



SUP ir žemos motyvacijos mokinių saugumo, savigarbos, pasitikėjimo savimi,
savarankiškumo ir gebėjimo gyventi su kitais lygio kėlimas,



galimybės perimti Europos gerąją darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčiais (SUP) mokiniais patirtį.

V. KONFERENCIJOS REIKALAVIMAI
10. Pagal konferencijos medžiagą bus parengtas metodinių rekomendacijų leidinys
,,Įtraukiojo ugdymo link“, todėl prašome atsiųsti pranešimus laiku.
11. Pranešimus iki rugsėjo 25 d. siųsti el.p. itraukusis@gmail.com; Papildoma informacija
telefonais: +8 677 80071 arba + 8 677 81153
12. Reikalavimai pranešimų santraukoms:
• Pranešimo pavadinimas ‒ TIMES NEW ROMAN 12 paryškintasis šriftas, didžiosiomis
raidėmis;
• Pranešimo autorius, institucija, pareigos, kvalifikacinė kategorija ‒ Times New Roman
10 pasvirasis šriftas;
13. Pranešimai gali būti papildyti 1-2 nuotraukomis. Nuotraukas siųsti atskirai jpg formatu.
• Apimtis – iki A4 dviejų puslapių, tekstas surinktas per 1,5 intervalą, abipusės lygiuotės
lyginimo redaktoriumi, Times New Roman 12 šriftu; kraštinės: kairė 3 cm, dešinė 1 cm,
apačia ir viršus 2 cm.

VI. REGISTRACIJA
14. Konferencijos pranešėjų registracija iki 2020 m. rugsėjo 25 d.
15. Konferencijos dalyvių registracija iki 2020 m. spalio 20 d.
16. Registracija : https://forms.gle/9UxfcHXooh2UMZAT6
Norime priminti, kad, įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, nuo 2018 m.
gegužės 25 d. keitėsi asmens duomenų teisinės apsaugos reguliavimas.
Įrašydami savo el. pašto adresą jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys, tokie kaip elektroninio pašto
adresas, būtų naudojami komunikacijos tikslu.
Užtikriname, kad duomenys bus tvarkomi atsakingai ir rūpestingai.
Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Kauno Šančių mokykla – daugiafunkcis centras,
buveinės adresas Vokiečių g. Nr. 164, Kaunas.

VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Konferencijos dalyviai ir pranešėjai gaus metodines rekomendacijas ,,Įtraukiojo
ugdymo link“ ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro elektronines pažymas. Interneto
prieiga:

https://www.kpkc.lt/index.php/44-veikla/metodiniai-renginiai/1198-renginiu-

pazymos
VIII. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ
Zita Verbickienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė;
Violeta Čiuldienė, Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas;
Jurgita Sūnelaitienė, Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, Erasmus+ projekto ,,Įtraukiojo ugdymo link“ koordinatorė;
Ramunė Šmitienė, Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja
ugdymui;
Romualda Bubelevičienė, geografijos mokytoja ekspertė;
Sandra Gudunskienė, spec.pedagogė metodininkė.

Pastaba: Jeigu bus paskelbtas karantinas, konferencija vyks nuotoliniu būdu. Visi
užsiregistravę dalyviai bus apie tai informuoti, jiems bus atsiųstos prisijungimo į vaizdo
konferenciją nuorodos.

