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JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 

 

JONIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 

 

TARPTAUTINĖ  METODINĖ – PRAKTINĖ  KONFERENCIJA  
 

 

„EDUKACINĖS ERDVĖS DARŽELYJE: IDĖJOS, GALIMYBĖS, 

REIKŠMĖ VAIKO UGDYMUI(SI)“ 
 

 2022-10-04 
 

 

                                                                 

 

                              NUOSTATAI 
 

TIKSLAS 
 

 Dalintis darbo patirtimi, keistis inovatyviomis idėjomis kuriant edukacines erdves bei 

galimybėmis jas naudojant ugdomajame procese. 

UŽDAVINIAI 
 

 Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų patirties  sklaidą pristatant  

mokyklos bendruomenės narių pasiekimus  edukacinių erdvių kūrimo klausimais. 

 Pristatyti vykusias  ugdomąsias veiklas, projektus, renginius, kuriuose atsiskleidžia  vaikų 

patirtinis  ugdymas. 

 Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą  su  Lietuvos – Latvijos ikimokyklinio  ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais. 

 

TARPTAUTINĖS METODINĖS – PRAKTINĖS  KONFERENCIJOS  PROBLEMINĖS  SRITYS: 
 

 Ugdymo organizavimas netradicinėje aplinkoje padėtų  ugdyti vaikų pažintinius, kūrybinius, 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atlieptų skirtingų vaikų poreikius ir gebėjimus. 
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 Efektyvios, įtraukiančios, motyvuojančios edukacinės erdvės  padėtų vaikui sąveikauti su jį 

supančia aplinka, skatintų tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti. 

 

  Apibendrinti ir reflektuoti įvairių edukacinių erdvių panaudojimo galimybes ugdomajame 

procese. 

 

DALYVIAI: 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos  

specialistai. 

 

NUMATOMOS  KONFERENCIJOS  DARBO  FORMOS: 
 

  Žodiniai, vaizdo pranešimai. 
 

REIKALAVIMAI  PRANEŠIMAMS: 
 

 Pranešimo pristatymo trukmė – iki 10 min. 
 

NUMATOMA    KONFERENCIJOS  PROGRAMA: 
 

9:30-10.00 val. dalyvių registracija  

10:00  – 10:10 val. sveikinimo žodis 

10:10 -11.30 val.  –  dalyvių pranešimai  

11.30 – 12.30 val. – atvira veikla darželio edukacinėse erdvėse  

12.30- 14.30 val. –  dalyvių pranešimai 

14.30 – 15.00 val. konferencijos apibendrinimas. 
 

KONFERENCIJOS  ORGANIZAVIMO  TVARKA: 
 

 Pranešėjai ruošiantys pranešimus registruojasi iki 2022-09-27  nuorodoje 

https://docs.google.com/forms/d/144IJnqx9NLPJpF8EoQxDF5ugN3In9-odHCY2qCfd3yc/edit 

 Klausytojai ir pranešėjai registruojasi iki 2022-09-27 per SEMIPLIUS programą. Konferencijos 

dalyviams bus išduodami Joniškio rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  

 Tarptautinės metodinės – praktinės  konferencijos dalyvių (pranešėjų ir klausytojų) mokestis – 

1,50 Eur. mokestį galima sumokėti: 

 pavedimu, išrašant ugdymo įstaigoms sąskaitą faktūras 

 pavedimu klausytojai iš asmeninių lėšų gali mokėti į sąskaitą: jei mokėjote iš asmeninės sąskaitos 

pavedimu, prašome turėti pavedimo kopiją. 

REKVIZITAI: Joniškio rajono švietimo centras, įm. kodas 157701712, a.s LT644010040400000070, bankas 

AB Luminor Bank, banko kodas 40100 nurodant mokėjimo paskirtyje – EDUKACINĖS ERDVĖS 

DARŽELYJE... Dalyvio vardas pavardė.   

 Tarptautinės metodinės -  praktinės  konferencijos organizatoriai – Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“. 

 Tarptautinės metodinės -  praktinės  konferencijos partneriai – Joniškio rajono švietimo centras. 

  Informaciją apie  konferenciją teikia Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktorės pavaduotoja 

ugdymui  Virginija Norvaišienė  tel. 861259963, el. paštas: pavaduotojas@vyturelisjoniskis.lt 
 

KONFERENCIJOS  KOORDINATORIAI: 

 

Daina Marcinkienė – Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktorė 

Virginija Norvaišienė – Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui 

Dainora Danilevičienė – Joniškio r. švietimo centro metodininkė 

https://docs.google.com/forms/d/144IJnqx9NLPJpF8EoQxDF5ugN3In9-odHCY2qCfd3yc/edit
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