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NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sie nuostatai reglamentuoja respublik ines konferencijos .Besirnokanciu rnokyklu gerosios
patirties sklaida ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo aspektu" (toliau - Konferencija)
organizavimo ir vykdymo tvarka.

Konferencija organizuoja Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietirno ir ugdymo

skyrius, Kauno pedagogu kvalifikacijos centras ir Kauno miesto besirnokanciu rnokyklu tinklas:

Antano Smetonos gimnazija, Kazio Griniaus progimnazija, Viktoro Kupreviciaus pagrindine ir Sanci4

vidurine mokyklos.

AKTUALUMAS

[gyvendinant Valstybines svietirno 2013-2022 rnetu strategijos pagrindini tiksla - .Paversti

Lietuvos svietima tvariu pagrindu verzliarn ir savarankiskarn zrnogui, atsakingai ir solidariai

kurianciarn savo ir valstybes ateitj"- didelis dernesys turi buti skiriamas mokytoju profesionalumo

puoselejimui, kvalifikacijos kelirnui, mokymuisi visa gyvenirna.

Mokykla turi sudaryti galimybes tenkinti jvairius mokiniu poreikius, atverti daugiau erdves

svietimo turinio jvairovei, kurybiniu rnokiniu galiu ugdymui. Mokytojai turi ieskoti palankiausiu

salygu issiskleisti individualiems besimokanciojo gebejimams ir tenkinti specialiuosius ugdymosi

poreikius bei rasti kiekvienam vaikui priirntina mokymosi forma Tad sia konferencija ne tik skatinsime

mokytojus tobuleti, bet ir dalintis geraja patirtimi bei perimti pozityvu kolegu patyrima.

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UZDA VINIAI

Konferencijos organizavimo tikslas - skleisti mokytoju geraja patirtj ugdymo turinio

individualizavimo ir diferencijavimo aspektu, paskatinti mokytojus dornetis aktyviu metodu taikymu

pamokose, plesti tinklinj bendravima ir bendradarbiavima.
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Konferencijos uzdaviniai:

I. Atskleisti ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo galimybes jvamu mokornuju

dalyku pamokose.

2. Skatinti mokytojus mokytis visa gyvenirna ir reflektuoti savo profesionalia veikla.

3. Stimuliuoti nuolatinj pozityvios patirties perernima ir mokytoju gebejimus tyrineti, ieskoti

jdorniu, mokiniu kiirybiskuma skatinanciu veiklu.

KONFERENCIJOS ORGANIZA VIMAS

Konferencija vyks 2015 m. geguzes 14 d. Kauno Viktoro KupreviCiaus pagrindineje

mokykloje (Kovo I l-osios g. 94, Kaunas). Konferencijos pradzia - 13.00 val. (Dalyviu registracija

nuo 12. 30 val. )

Konferencijos dalyviai:

Mokslininkai, [gyvendine projekto .Besirnokanciu rnokyklu tinklai" ideja, salies ir Kauno

miesto besimokanciu mokyklu tinklu nariai (dalyvave nacionaliniarne projekte ir/ar tesiantys siq ideja),

kitu salies ir Kauno mokyk lu vadovai, mokytojai.

Konferencijos darbo formos:

• Pranesirnai plenariniarne posedyje;

• Pranesirnai ir diskusijos darbo grupese, dalijantis ugdyrno turinio individualizavirno ir

diferencijavimo patirtirni.

Konferencijos pranesimu tematika

• Ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo galirnybes atskiru sricit; (lietuviu kalbos ir

literatures; matematikos ir inforrnaciniu technolcgiju; uzsienio kalbu; pradinio ugdymo;

socialiniu rnokslu; gamtos rnokslu; technologiju, kuno kultiiros, menu bei dorinio ugdymo)

pamokose.

Ketinantieji skaityti pranesima konferencijoje iki 2015 m. geguzes 5 d. privalo atsiusti uzpildyta

pranesejo anketa (priedas nr. I) ir pranesimo teksta (pagal priede Nr. 2 pateiktus reikalavimus) Gerdai

Kernezienei el. pastu gerdauskaite@,glllail.colll.

Konferencijos klausytoju tampama uzsiregistravus internetu http://kpkc.lt/selllinarai/index.php,

renginiu sarase susiradus mineta konferencija. Klausytojai registruojami iki 2015 m. geguzes 5 d.
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KO FERENCIJOS ORGA IZAVIMO GRUPE

Pirrnininke - dr. Vilija Adaskeviciene, Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietirno,

kulturos, turizmo pletros reikalu valdybos Svietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo ugdymo poskyrio

vedeja;

Nariai:

Ilona Teresiene, Kauno pedagogu kvalifikacijos centro rnetodininke;

Irena Svegidiene, Kauno Viktoro Kupreviciaus pagrindines mokyklos direktore;

Violeta Ciuldiene, Kauno Sanciq vidurines mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Asta Svarpliene, Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Gerda Kemeiiene, Kauno Viktoro Kupreviciaus pagrindines mokyklos direktoriaus pavaduotoja

ugdymui;

Lina Jureviciene, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugymui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Konferencijos medziaga bus apibendrinta ir paskelbta Kauno pedagogu kvalifikacijos centro interneto

svetaineje, adresu hllp:/lkpkc.ltlindex.phpledukacines-palirlies-bankas

Konferencijos dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pazyrnejirnus.

Pranesejams bus parengta Kauno pedagogu kvalifikacijos centro pazyrna, patalpinta interneto

svetaineje, adresu http://kpkc.lt/index.php/veikla/pazymos .

Issamesne informacija teikiama telefonu (8 37) 32 41 58. Kontaktinis asmuo - Ilona Teresiene.


