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VAKARŲ LIETUVOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PEDAGOGŲ KONTAKTINĖ METODINĖS – PRAKTINĖS  KONFERENCIJOS 

„AKYTĖS MATO, AUSYTĖS GIRDI: GRUPĖS APLINKOS IR VAIKŲ ŽAIDINIMO 

SVARBA UGDYMO PROCESE” 

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1 Vakarų Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kontaktinė 

metodinės – praktinės konferencijos „Akytės mato, ausytės girdi: grupės aplinkos ir vaikų žaidinimo 

svarba ugdymo procese” (toliau konferencija) nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, 

uždavinius, organizavimo tvarką. 

1.2 Konferenciją organizuoja: Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos Vaida Girskienė ir Alvyda Švabienė, koordinuoja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė.  

1.3 Konferencijos nuostatai skelbiami Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos internetinėje 

svetainėje adresu www.veivirzenugimnazija.lt ir Klaipėdos r. švietimo centro internetinėje svetainėje 

www.krsc.lt.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – akcentuojant vaizdo ir garso svarbą ugdymo procese, pasidalinti gerąja patirtimi 

apie palankią visapusišką tobulėjimą skatinančią aplinką, atliepiančią ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžius vaikų ugdymosi poreikius bei dinamišką vaiko fizinį ir dvasinį auklėjimą 

pasitelkiant žaidinimo terapiją. 

Uždaviniai:  

2.1 Plėtoti ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios 

darbo patirties sklaidą stiprinant ugdymo kompetencijas. 

2.2 Pasidalinti praktinėmis idėjomis ir jų įgyvendinimo patirtimi užtikrinant visapusišką ir 

harmoningą vaiko ugdymą. 

2.3 Suteikti galimybę pristatyti patirtimi pagrįstą metodinę medžiagą. 

III. DALYVIAI 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti Vakarų Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai. 



IV.KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

4.1  Konferencija vyks 2022 m. gegužės 13 d.  10.00 val. Veiviržėnų Jurgio Šaulio 

gimnazijos aktų salėje. 

4.2 Konferencijai kviečiame pranešėjus rengti žodinius pranešimus (Power Point ar kitomis 

programomis), pranešimo trukmė iki 10 min. Konferencijos dalyviai (pranešėjai ir klausytojai) 

užpildo elektroninę registracijos formą iki 2022 m. gegužės 6 d. 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9G6flCYj7wVpMz-

2WkkpXn5o4d0TFhWsaosUuv4q1tbMoMA/viewform?usp=sf_link  

 

Kilus klausimams, teirautis tel: +37061626161 Vaida Girskienė, +37061029640 Alvyda Švabienė. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Konferencijos pranešėjams ir klausytojams bus išduodami akredituoti kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai. 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus ir programą. 
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