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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ, PEDAGOGŲ IR 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖS – PRAKTINĖS 

KONFERENCIJOS 

 

„PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMAS, UGDANT VISUS VAIKUS 

KARTU. INKLIUZIJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinės – praktinės konferencijos 

„Pedagogų bendradarbiavimas, ugdant visus vaikus kartu. Inkliuzija ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“ nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslus, temos aktualumą, 

organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas.  
2. Konferenciją organizuoja Vilniaus lopšelis – darželis „Geniukų kalvė“, Muitinės g. 30, 

Vilnius 09223. Tel. (8-5) 233 0469, el. p. rastine@geniukukalve.vilnius.lm.lt 

3. Koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto 

departamento ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, TEMOS AKTUALUMAS 

1. Konferencijos tikslas – atskleisti visų vaikų (specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiųjų ir 

jų neturinčiųjų) mokymo kartu ypatumus, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

2. Konferencijos uždaviniai: 

2.1. Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus bei švietimo pagalbos 

specialistus, dalintis gerąja darbo patirtimi, ugdant įvairių poreikių turinčius vaikus kartu.  

2.2. Atskleisti darbo metodus, ugdymo aplinkos pritaikymo būdus, efektyvias priemones, 

kurių dėka galima išspręsti ugdymo procese iškylančius sunkumus, pasidalinti 

bendradarbiavimo su specialistais, šeima ypatumais. 

3. Temos aktualumas - inkliuzinis ugdymas, tai siekiamybė, kurios tikslas yra visavertis 

mokinių dalyvavimas ugdymo procese, atsižvelgiant į ugdytinių poreikius ir galimybes, o 



ne bendrus standartus. Kalbant apie inkliuzinį ugdymą, neišvengiama tema yra skirtumai: 

kaip įveikti mokinių skirtumų keliamus sunkumus ugdymo procese? Mažiau diskutuojama 

apie tai, kas yra inkliuzija ir kodėl ji reikalinga; esminis klausimas – kaip ją įgyvendinti.  

4. Konferencijoje sieksime aptarti šias sritis:  

4.1. Įstaigos pedagogų / švietimo pagalbos specialistų / mokytojų padėjėjų / šeimos 

bendradarbiavimo pavyzdžiai. 

4.2. Ugdymo aplinkos kūrimas, grupėje ugdant įvairių poreikių turinčius vaikus kartu. 

4.3.Informacinių technologijų panaudojimas.  

4.4.Pedagogų profesinis tobulėjimas ir pasirengimas dirbti įvairių poreikių turinčių vaikų 

grupėje. 

4.5. Efektyvių metodų, būdų ir priemonių, kurių dėka galima išspręsti ugdymo procese 

iškylančius sunkumus, pristatymas. 

4.6. Užimtumo lauke, fizinio aktyvumo, bendrosios motorikos ugdymo idėjos. 

4.7. Kitos, su konferencijos tema susijusios sritys.   

 

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai, švietimo pagalbos specialistai. 

 

IV. KONFERENCIJOS LAIKAS, VIETA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

1. Konferencija vyks 2019 m. spalio 16 d. 9.00 - 14.00 val. Vilniaus lopšelyje – darželyje 

„Geniukų kalvė“, adresu Muitinės g. , 30, Vilnius.  

2. Konferencijai kviečiame rengti žodinius (PowerPoint programa) bei stendinius 

pranešimus, pristatant konferencijos temą atitinkančią praktinės veiklos medžiagą. 

Žodinio pranešimo pristatymo trukmė – iki 5-7  minučių. 

3. Konferencijos dalyviai (1 priedas) ir klausytojai (2 priedas) užpildytą paraišką pateikia iki 

2019 m. rugsėjo 30 d. el. paštu: rastine@geniukukalve.vilnius.lm.lt 

4. Žodinius pranešimus atsiųsti iki 2019 m. spalio 7 d. el. paštu: 

rastine@geniukukalve.vilnius.lm.lt 

5. Stendinius pranešimus pateikti iki konferencijos dienos, adresu Muitinės g. 30, Vilnius.  

6. Kilus klausimams, skambinti Vilniaus lopšelio – darželio „Geniukų kalvė“ telefonu: (8-5) 

233 0469. 



 

V. BAIGIAMOJI DALIS 

VI. Dalyvių registracija 9.00 - 10.00 val. visiems konferencijos dalyviams ir 

klausytojams bus išduoti pažymėjimai. Pažymėjimo kaina – 3 eurai. Mokėti konferencijos 

dieną.  

 

  



1 priedas 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

________________________________________________________________________ 

(Įstaigos pavadinimas) 

 

Vardas, pavardė Pareigos, 

kvalifikacinė 

kategorija 

Žodinio/stendinio 

pranešimo 

pavadinimas 

Kontaktinis tel.,  

el. paštas 

 

 

   

Anotacija (3-5 sakiniai apie pranešimą) 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas                       ________________            _________________________ 

                                                          (parašas)                                (Vardas, pavardė) 

  



2 priedas 

 

KLAUSYTOJO PARAIŠKA 

 

 

________________________________________________________________________ 

(Įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė 

kategorija 

Kontaktinis tel.  

el. paštas 

 

 

  

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas                            ______________        __________________________ 

                                                            (parašas)                              (vardas, pavardė) 


