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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS 

Pakalnės g. 6A, 76293, Šiauliai, tel./faks. +370 41 526 045, http://www.svcentras.lt 
 

ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJA 

P. Višinskio g. 35, LT-76351 Šiauliai, tel. (841) 432932, el. paštas rastine@sondeckis.lt 

 

RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

„INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA KŪRYBIŠKAI 

ORGANIZUOJANT PAMOKĄ“ 

KVIETIMAS  

Kviečiame 5-8 kl. progimnazijų ir gimnazijų bendrojo ir meninio ugdymo dalykų mokytojus dalyvauti 

metodinėje-praktinėje konferencijoje, rengti pranešimus pasirinkta tema, būti klausytojais.  

Konferencija vyks 2017 m. spalio 30 d. 10.00 val. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, P. 

Višinskio g. 23, Šiauliai.  

KONFERENCIJOS PROBLEMA  

Vaiko asmenybės ūgtis kūrybiškai organizuojant mokinio pažinimą, stebėjimą, vertinimą, skatinimą, 

integruojant įvairius mokomuosius dalykus ir efektyvinant mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą.  

KONFERENCIJOS TEMOS:  

 Individualios mokinio pažangos pažinimas, stebėjimas, vertinimas ir skatinimas. 

 Inovatyvūs sprendimai ir netradicinės ugdymo/si formos (savivaldus, humanistinis, visuminis ir kt.), 

skatinančios mokinių pažangą ir kūrybišką mokymą/si. 

 Kūrybinės idėjos, jų įgyvendinimo sėkminga patirtis, organizuojant mokytojų ir mokinių 

bendradarbiavimą, ugdant emocinį intelektą ir socialines kompetencijas. 

 Pedagogų susikurtų ir aktyviai naudojamų mokymo priemonių pristatymas.  

 Mokomųjų dalykų turinio integracijos ypatumai ir galimybės. 

DARBO FORMOS:  

 pranešimai,  

 stendiniai pranešimai,  

 diskusijos. 

http://www.svcentras.lt/
mailto:rastine@sondeckis.lt
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 KONFERENCIJOS PROGRAMA 

   

   

 

 

  

 

KONFERENCIJOS DATOS: 

 Pranešėjai registruojasi iki 2017-10-18. 

 Klausytojai registruojasi iki 2017-10-25. 

Pranešėjams ir dalyviams bus išduodami Šiaulių švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Pranešėjų ir klausytojų prašome registruotis per internetinę sistemą http://semiplius.lt/. Prisijungti prie 

sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai 

internete. Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu (8 41) 525983, 

mob. tel. 8 652 25122. 

Užpildykite pranešėjo anketą ir pranešimo anotaciją registracijos anketoje  

Informacija teikiama el. paštu konferencija.sondeckis@gmail.com arba tel. +370 41 433883.  

Konferencijos dalyvių mokestis – 8 Eur. 

 Mokestį galima sumokėti: 

 konferencijos dieną grynais,  

 išankstiniu pavedimu. Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 

8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į 

sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo centras, įm. kodas 300056938. Nurodyti konferencijos pavadinimą „Individuali 

mokinio pažanga kūrybiškai organizuojant pamoką“. 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS: 

Reikalavimai stendiniams pranešimams: 

 Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai probleminei sričiai pristatyti. 

 Pateikiama pranešimo santrauka raštu, akcentuojant jo aktualumą, tikslą, uždavinius ir rezultatus. 

 Pranešimas turi tilpti 1 kv. m. plote. 

 Pranešėjas parengia stendinio pranešimo trumpą pristatymą (3 min.) žodžiu. 

Reikalavimai pranešimams: 

 Pranešimo pristatymo trukmė – iki 7 min.  

 Pranešimo anotacija (ne trumpesnė kaip 200-300 žodžių), parašant tikslą ir atskleidžiant pranešimo 

esmę, glaudžiai aptariant visas pristatymo dalis. 

09.15–10.00 Dalyvių registracija, susipažinimas su mokykla 

10.00–12.00 Konferencijos atidarymas, plenarinis posėdis (salė) 

12.00–12.30 Stendinių pranešimų pristatymas 

12.30–12.50 Kavos pertrauka 

12.50–14.00 Pranešimai 

14.00–14.30 Baigiamasis posėdis, konferencijos uždarymas (salė) 

http://www.svcentras.lt/
https://goo.gl/forms/XAq8KXfkrXfhGz4h1
mailto:konferencija.sondeckis@gmail.com
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KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS: 

Irena Asauskienė – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos direktorė,  

Neringa Brazaitienė – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendrojo ugdymo skyriaus vedėja,  

Virginijus Tamoševičius – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytojas, 

Loreta Kundrotienė – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, 

Ona Girjotienė – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė, 

Vitalija Šilerienė – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,  

Rasa Jonaitienė – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos IT mokytoja metodininkė. 

 


