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RESPUBLIKINĖS PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS 

,,POKYČIAI MOKYKLOJE, ĮTAKOJANTYS MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERĖJIMĄ” 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Respublikinės pradinio ugdymo mokytojų konferencijos „Pokyčiai mokykloje, įtakojantys 

mokinių pasiekimų gerėjimą“ (toliau – Konferencija) nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

 2. Konferenciją organizuoja Klaipėdos „Gilijos” pradinė mokykla ir Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros centras (toliau – KPŠKC). 

  3. Konferencija remiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Kokybės krepšelis“ 

lėšomis. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis projekto veiklų  praktikomis, atrasti naujų 

galimybių siekiant udymo(si) sėkmės. 

5. Konferencijos uždaviniai: 

5.1. pasidalinti sėkminga projekto veiklų patirtimi įvairių dalykų pamokose; 

5.2. aptarti patirtis organizuojant įvairius renginius; 

5.3. gilinti mokytojų bendradarbiavimo, komunikavimo, kūrybiškumo bei skaitmeninio 

raštingumo kompetencijas. 

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

6. Konferencijoje dalyvauja Šilutės miesto ,,Žibų” pradinės mokyklos, Kauno miesto 

,,Paparčio” pradinės mokyklos, Klaipėdos miesto ,,Pajūrio” progimnazijos, Klaipėdos rajono 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ir Klaipėdos rajono Kretingalės pagrindinės mokyklos mokytojai. 
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IV SKYRIUS  

ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konferencijos pranešėjų ir klausytojų registracija į konferenciją vykdoma iki 2021 m. 

lapkričio 12 d. www.semiplius.lt 

8. Konferencija vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje 2021 m. lapkričio 18 d. 

Konferencijos pradžia – 13.00 val. Prisijungimo nuoroda prie virtualios konferencinės aplinkos bus 

atsiųsta į dalyvaujančių mokyklų elektroninius paštus lapkričio 15 dieną. 

9. Konferencijos dalyvių pristatomi tiriamieji, patyriminiai, kūrybiniai darbai  iš lietuvių  

kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo dalykų bei renginių. Pristatymo trukmė 10 min. 

10. Konferencijos programa bus atsiųsta į dalyvaujančių mokyklų elektroninius paštus  

lapkričio 15 d.  

11. Parengę pranešimus dalyviai ir  klausytojai gauna KPŠKC pažymėjimus. 

  

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

12. Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti konferencijos nuostatus. 

13. Informaciją apie renginį teikia Danguolė Plaščinskienė, Klaipėdos „Gilijos“ pradinės 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el. paštas danguole.plascinskiene@gilijosmokykla.lt,  

tel. 8686 62682. Kontaktinis asmuo techniniais Microsoft Teams platformos klausimais – Donatas 

Miltinis, Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos IKT specialistas, el. paštas  

donatas.miltinis@gilijosmokykla.lt , tel. 867495672. 

 

________________ 
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