
 
PATVIRTINTA 

Vilniaus „Spindulio“  progimnazijos  

direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. 

 įsakymu Nr. V-48  

 

RESPUBLIKINĖ  DALYKINĖ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

 „ATRADIMAI TARPDALYKINĖJE INTEGRACIJOJE“  

KONFERENCIJOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės dalykinės mokytojų  konferencijos „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“  (toliau 

- konferencija) nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, uždavinius, rengėjus, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Konferencijos tikslas – vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, skatinti mokytojus dalintis  

bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių integruojant pamokas, kurti naujus 

tarpdalykinės integracijos modelius siekiant ugdymo(si) sėkmės. 

3. Konferencijos uždaviniai: 

3.1. pasidalinti sėkminga tarpdalykinės integracijos patirtimi įvairių dalykų pamokose; 

3.2. aptarti patirtis organizuojant integruotus projektus, renginius, sėkmės pamokas; 

3.3. skatinti pedagogų metodinę veiklą; 

3.4. gilinti mokytojų komunikavimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo bei skaitmeninio raštingumo 

kompetencijas. 

 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

 

4. Konferenciją organizuoja Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos mokytojų metodinė taryba: 

pavaduotojos ugdymui R. Petrikienė, L. Simonaitienė, matematikos mokytoja metodininkė                

J. Zenevičiūtė, muzikos mokytoja metodininkė L. Gubanovienė, lietuvių k. mokytoja J. Perednienė, 

geografijos vyr. mokytoja L. Mažukėlė, pradinių klasių mokytoja metodininkė I. Jančioraitė 

Tichomirova.  

5. Konferenciją koordinuoja Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė. 
 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO 

IR VYKDYMO TVARKA 

 

6. Konferencija vyks 2021 m. balandžio 16 d. 12.00-16.00 val. MS Teams aplinkoje. 

7. Konferencijos dalyviai - bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokytojai. 

8. Konferencijos dalyvis parengia pranešimą. 

9. Reikalavimai pranešimui: 

9.1. Pranešimo tema turi atitikti konferencijos temą, tikslą bei uždavinius. 

9.2. Pranešimą pristato vienas mokytojas.  

9.3. Pranešimo trukmė – iki 10 minučių. 

9.4. Pranešimo forma gali būti įvairi (pateiktis, vaizdo įrašas ir kt.). 

10. Konferenciją sudaro 2 dalys: pirmoji dalis – Bendroji, antroji dalis – Pranešimų pristatymas pagal 

mokomąjį dalyką atskirose grupėse:  

10.1.  Pradinio ugdymo grupė. 



      10.2. Lietuvių kalbos grupė. 
      10.3. Tiksliųjų mokslų grupė. 

      10.4. Gamtos mokslų grupė. 

      10.5. Socialinių mokslų grupė. 

      10.6. Užsienio kalbų grupė. 

      10.7. Menų  ir fizinio ugdymo grupė. 
  

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

11. Konferencijos pranešėjus kviečiame registruotis iki 2021 m. balandžio 12 d. 13.00 val. užpildant 

elektroninę registracijos formą https://forms.gle/A1e5B8ojCPP1iu7RA Registruojantis būtina 

nurodyti pranešimo pavadinimą ir trumpą jo apibūdinimą. Užsiregistravę pranešėjai gaus 

patvirtinimą apie sėkmingą registraciją bei įsipareigoja konferencijoje dalyvauti. 
12. Registracijos ir kitais klausimais galima kreiptis telefonu 8 (5) 2444781, +370 698 45412 arba         

el. paštu spindulioprogimnazija@gmail.com  

13. Prisijungimas ir konferencijos programa bus išsiųsti registracijos formoje nurodytu el. paštu likus 

dienai iki renginio.  

14. Dalyviai registruojasi likus 10-15 min. iki konferencijos pradžios. 

  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

15. Konferencijos pranešėjams bus išduodami VšĮ Trakų švietimo centro pažymėjimai ir Vilniaus 

„Spindulio“ progimnazijos padėkos raštai už gerosios patirties sklaidą. 

16. Konferencijos dalyviai sutinka, kad renginys bus įrašomas ir viešinamas mokyklos tinklalapyje 

https://spindulioprogimnazija.lt/?cat=60#post-5026  

17. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konferencijos nuostatus. 

 

_________________________________ 
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