
 

 

 

                           

VILNIAUS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO 

UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS – PRAKTINĖS VAIZDO 

KONFERENCIJOS  

„TALENTAS+KŪRYBINĖS IDĖJOS+BENDRADARBIAVIMAS“ 

TĘSINYS „KELYJE Į MOKYKLĄ“ 

 

2021 m. lapkričio 24 d. 

13-15 val. Zoom platformoje 

 

NUOSTATAI 

I. BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų metodinės – 

praktinės vaizdo konferencijos „Talentas + kūrybinės idėjos + bendradarbiavimas“ tęsinio „Kelyje į 

mokyklą“ nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, uždavinius ir organizavimo tvarką. 

2. Vaizdo konferenciją planuojama organizuoti 2021 m. lapkričio 24 d. 

3. Vaizdo konferencija organizuojama siekiant aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo pedagogų bendradarbiavimo galimybes siekiant vaikų kokybiško pasirengimo mokyklai, 

sklandaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumo.  

 

II.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslai: 

4.1. pristatyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimo ir 

profesinio kūrybiškumo aspektus skatinant individualius vaiko ugdymosi pasiekimus, siekiant kuo 

geresnio jo pasirengimo mokyklai.  
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4.2. skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų socialinę partnerystę 

bei tęstinį dalinimąsi kūrybinėmis idėjomis, užtikrinančiomis įvairovę ir kokybę vaiko visuminio 

ugdymo(si) kontekste. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Išryškinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) turinio sąsajas, 

užtikrinančias ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermę. 

5.2.  Atskleisti vaiko asmenybės raidą palaikančio ir skatinančio visuminio ugdymo(si) aspektus, 

taikomus metodus ir būdus. 

5.3. Pristatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų taikomus tradicinius ir 

inovatyvius ugdymo(si) metodus, skatinančius vaikų pasirengimą pradiniam ugdymui(si). 

 

  

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Vaizdo konferenciją organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“, A. P. Kavoliuko g. 5, 

Vilnius. 

7. Konferenciją inicijuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ direktorė Vijolė Leleikienė. 

8. Konferenciją koordinuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ direktorės pavaduotoja 

ugdymui Irena Kapustienė. 

9. Konferenciją organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ pedagogės: meninio ugdymo 

pedagogė ekspertė Lina Kašauskienė, meninio ugdymo pedagogė Reda Vainorė, logopedė metodininkė 

Viktorija Merkelienė, vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė Jolanta Sakalauskienė, vyresnioji 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Bajoraitė, neformaliojo ugdymo pedagogė (kūno kultūrai) Angelė 

Marmienė, vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rita Zaikauskienė, Kristina Rastenienė ir 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Donėlaitė-Adomavičienė. 

 

IV. KONFERENCIJOS LAIKAS, DALYVAVIMAS 

 

10. Konferencija vyks lapkričio 24 dieną, nuo 13 iki 15 val. nuotoliniu būdu virtualioje „Zoom“ 

platformoje. 

11. Konferencijoje gali dalyvauti Vilniaus miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokytojai, norintys dalintis savo patirtimi – pranešėjai, taip pat dalyvaujantys klausytojų 

teisėmis. 

12. Norintys dalyvauti vaizdo konferencijoje (pranešėjai ir klausytojai) užpildo registracijos 

formą (Priedas Nr. 1) ir atsiunčia el. paštu: konferencija.medynelis@gmail.com iki 2021 m. lapkričio 12 

d.  
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13.  Užsiregistravę dalyviai konferencijos dieną į savo el. paštus gaus prisijungimų nuorodas.  

14. Konferencijos pranešimų tematika: 

 Inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymas, skatinant ikimokyklinio amžiaus vaiko 

individualią raidą, pažangą bei pasirengimą mokyklai; 

 Svarbiausi ugdymo(si) akcentai priešmokykliniais metais; 

 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) programų dermę užtikrinantys veiksniai; 

 Kas yra geras pasirengimas mokyklai? 

 Pradinio ugdymo(si) iššūkiai. 

 Kita, konferencijos temą atskleidžianti ir papildanti  medžiaga. 

15. Pranešėjų dalyvavimas galimas dviem būdais:  

15.1. filmuoti pranešimai (MP4 formatu) bus rodomi konferencijos metu; 

15.2. „stendiniai“ pranešimai – PowerPoint arba PDF formatu atsiųsti pranešimai bus viešinami 

uždaroje konferencijos Facebook grupėje ir prieinami iki 2021-12-03 imtinai. 

15.3. Filmuoti ir „stendiniai“ pranešimai turi atitikti asmens duomenų saugos reikalavimus. Jeigu 

pranešime yra vaikų ar /ir kitų suaugusiųjų atvaizdų, pranešimo pateikėjas privalo juos supažindinti su 

dalyvavimu konferencijoje tvarka ir duomenų viešinimu. Paraiškos pateikimas traktuojamas kaip sutikimo 

gavimas dėl atvaizdo naudojimo konferencijos medžiagos viešinimo tikslu socialiniame tinkle Facebook, 

projekto organizatoriaus interneto svetainėje www.medynelis.lt . 

15.4. Filmuoti ir „stendiniai“ pranešimai turi būti iliustruoti vaizdiniais/praktiniais pavyzdžiais, 

priemonių demonstravimu, nuotraukomis ir pan., kuo geriau atskleidžiant pranešimo temą, taikomo 

ugdymo(si) metodo privalumus. 

15.5. Filmuoto pranešimo trukmė iki 7 min. imtinai. 

16. Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę konferencijos metu pateikti įdomiausius, 

labiausiai temą atitinkančius pranešimus.  

17. Konferencijos organizavimo klausimais kreiptis el. paštu: 

konferencija.medynelis@gmail.com 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Visiems konferencijos dalyviams bus įteikti dalyvavimo pažymėjimai. 

19. Apibendrinta konferencijos medžiaga ir akimirkos bus viešinamos įstaigos tinklalapyje 

www.medynelis.lt 

___________________________ 
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