Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
konferencija „Kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir jų
panaudojimas ugdomajame procese“.
Trakų r. savivaldybės švietimo skyrius, Trakų švietimo centras ir Lentvario lopšelis –darželis
,,Šilas” 2018 m. rugsėjo 20 dieną kviečia dalyvauti

respublikinėje

metodinėje praktinėje

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų konferencijoje ,,Kūrybiškas edukacinių erdvių
kūrimas ir jų panaudojimas ugdomajame procese“.

Aplinką laikome vienu svarbiausiu vaiko ugdymosi veiksniu, nes ugdymas turi vykti vaikui
sąveikaujant su aplinka. Ji turi būti skirta vaiko kūrybai, tyrinėjimams, mokymuisi.
Konferencijos metu bus dalijamasi inovatyviomis idėjomis, gerąja darbo patirtimi, kuriant
edukacines erdves ir didaktines priemones bei jas naudojant ugdomajame procese.

Konferencijos tikslas – pasidalyti darbo patirtimi, keistis inovatyviomis idėjomis, kuriant
edukacines erdves ir didaktines priemones bei jas naudojant ugdomajame procese.
Uždaviniai - apibendrinti ir reflektuoti įvairių

edukacinių

erdvių panaudojimo galimybes

ugdomajame procese.
Konferencijos organizacinis komitetas:


Alina Jakonis, Trakų r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja;



Nijolė Lisevičienė, Trakų švietimo centro direktorė;



Irena Nižauskienė, Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas” direktorė.

Renginio data: 2018 09 20 9:00 - 16:00
Konferencijos vieta – ,,Trasalis“ konferencijų centras, Gedimino 26, Trakai.

Dalyvavimo konferencijoje sąlygos:
1. Pageidaujantys skaityti žodinius pranešimus paraišką pateikia iki 2018-06-10 el. p.
silasdarzelis@gmail.com , nurodydami pranešimo, projekto ir kt. temą (priedas Nr.1).
Pranešime turi atsispindėti konferencijos tema – kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir jų
panaudojimas ugdomajame procese.
Žodiniai pranešimai gali būti pristatyti PowerPoint programa, filmuko pristatymo forma.
Žodinio pranešimo trukmė 7-15 min.
Žodiniai pranešimai bus pateikti švietimo ekspertų komisijos vertinimui, todėl prašome juos iki
2018-06-10 atsiųsti el. p. silasdarzelis@gmail.com

2. Norintys dalyvauti didaktinių priemonių parodoje paraišką pateikia iki 2018-06-10
(priedas Nr.1).
Elektroninį didaktinės priemonės aprašą (priedas Nr.2), kuris bus pateiktas švietimo ekspertų
komisijos vertinimui, atsiųsti iki 2018-06-10 d. el. paštu silasdarzelis@gmail.com
Didaktines priemones su atspausdintu aprašu pristatyti viena valanda prieš konferencijos pradžią.

3. Konferencijos dalyvių registracija:
Konferencijos klausytojus prašom registruotis iki 2018 m. rugsėjo 1 d. paspaudus nuorodą
https://goo.gl/y9DLJs

Konferencijos darbotvarkė bus pateikta programoje, kurią organizatoriai atsiųs kiekvienam
konferencijos dalyviui iki rugsėjo 5 d.
Konferencijos dalyvių mokestis 15 €. Galime išrašyti išankstinio apmokėjimo sąskaitą
(informuokite apie tai el. paštu: centras.trakai@gmail.com). Konferencijos mokestį galima
sumokėti ir prieš konferenciją.
Konferencijos dalyviams bus išduoti akredituotos institucijos pažymėjimai.
Daugiau informacijos: Irena Nižauskienė, tel. 8 682 51966

Priedas Nr.1

.....................................................................................
(Įstaigos pavadinimas)

PEDAGOGŲ, PAGEIDAUJANČIŲ DALYVAUTI KONFERENCIJOJE,
PARAIŠKA
„Kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir jų panaudojimas ugdomajame procese“

...................................
(data)

Pedagogo vardas, pavardė, pareigos
Žodinio pranešimo tema

Didaktinės priemonės tema
(nurodykite, kiek vietos reikės skirti priemonei
eksponuoti parodoje)

Kontaktinio asmens duomenys (telefonas, el. paštas)

Direktorė

(2 nuotraukos)

Priedas Nr. 2
DIDAKTINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
Švietimo institucija:
Dalykas, sritis:
Tema:
Žanras:
Autoriaus vardas, pavardė:
Autorių grupė:
Pareigos:
Išsilavinimas:
Kvalifikacinė kategorija:
Adresas:
Rajonas (miestas):
Ugdymo įstaiga:
Telefonas:
Elektroninis paštas:
Trumpa anotacija (300 žodžių)
Darbas pristatytas – (data)
Darbas saugomas Atsakingas asmuo:

