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Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija  

„ŠVIETIMAS TVARIAM VYSTYMUISI  

PRADINIAME UGDYME“  
 

Šiauliai, 2022 m. spalio 13 d.  

(Zoom platformoje, 9.00 val.) 

 

 

KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ  

 
Kviečiame pradinių klasių mokytojus, mokytojus dalykininkus, ugdančius pradinių klasių mokinius, 

švietimo pagalbos specialistus, tyrėjus rengti pranešimus ir dalyvauti tarptautinėje metodinėje-

praktinėje konferencijoje  

 
Konferencijos tikslas Suburti šalies ir užsienio pradinių klasių mokytojus, kitus pedagogus, ugdančius 

pradinių klasių mokinius, tyrėjus pasidalinti gerąja pedagogine, tiriamąja 

švietimo tvariam vystymuisi patirtimi 

 

Konferencijos teminės sritys 

 
 Švietimo tvariam vystymuisi mokymo ir mokymosi aplinkos kūrimas 

mokykloje 

 Švietimo tvariam vystymuisi iniciatyvos ir jų įgyvendinimas klasėje, 

mokykloje 

 Švietimo tvariam vystymuisi įgyvendinimas bendradarbiaujant su šeima 

ir socialiniais partneriais 

 Švietimo tvariam vystymuisi kultūros kūrimas mokykloje 

 

Svarbios datos Pranešėjai registruojasi į konferenciją ir pateikia pranešimo 

anotacijas  

Iki 2022-09-26 

Klausytojai (be pranešimo) registruojasi į konferenciją Iki 2022-10-06 

Konferencijos programos skelbimas Iki 2022-10-06 

Konferencija 2022-10-13 

 

Konferencijos darbo formos Žodiniai, vaizdo pranešimai, diskusijos 

 

Konferencijos kalba Lietuvių arba anglų  

 

Konferencijos formatas 

 

Konferencija vyks nuotoliniu būdu, Zoom platformoje (buvo numatyta 

vykdyti Vytauto g. 84, Šiauliai VUŠA) 
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Reikalavimai žodiniam 

pranešimui  
 Pranešimo pradžioje nurodoma tema, autorius (autoriai), pareigos, 

atstovaujama įstaiga (įstaigos).  

 Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai teminei sričiai pristatyti. 

 Turinys: pranešimo tikslas, problema, pedagoginės veiklos arba atlikto 

tyrimo rezultatai. 

 Apibendrinimas: išvados ir rekomendacijos.  

 Pranešimo trukmė – 7–10 min.  

 Pranešimai gali būti parengti individualiai arba kelių autorių. 

 Žodiniai pranešimai autorių pristatomi konferencijos dieną 

konferencijos programoje numatytu laiku. 

 

Reikalavimai vaizdo 

pranešimui 
 Pranešimas gali būti pateiktas PowerPoint ar kitos analogiškos 

programos demonstracine forma, kartu su garsiniais autoriaus (autorių) 

komentarais. 

 Pranešimas gali būti pateiktas vaizdo įrašo/filmo forma, naudojant filmų 

kūrimo programas.  

 Pranešimo pradžioje nurodoma tema, autorius (autoriai), pareigos, 

atstovaujama įstaiga (įstaigos).  

 Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai teminei sričiai pristatyti. 

 Pranešimo trukmė – 7–10 min.  

 Pranešimai gali būti parengti individualiai arba kelių autorių. 

 Vaizdo pranešimai (įrašai) pristatomi konferencijos organizatoriams iki 

2022 m. rugsėjo 26 d.  

 Vaizdo pranešimai konferencijos organizatorių pristatomi konferencijos 

dieną konferencijos programoje numatytu laiku.  

 

 

Svarbu. Pranešimų rengėjai pristatydami pranešimą patvirtina, kad turi tėvų sutikimus naudoti vaikų atvaizdus. 

Konferencijos metu gali būti fotografuojama, filmuojama renginio viešinimo tikslu. 

 

Registracija į konferenciją  Konferencijos dalyviai – klausytojai, pranešėjai – registruojasi 

www.semiplius.lt  

 Užsiregistravusiems konferencijos dalyviams – klausytojams, 

pranešėjams – bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo 

centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

 Konferencijos dalyviai – pranešėjai – iki 2022 m. rugsėjo 26 d. TAIP 

PAT pildo ir konferencijos pranešėjo anketą, kurioje pateikia ir 

pranešimo santrauką. Nuoroda į registracijos anketą: ČIA 

 

Konferencijos dalyvio 

mokestis  

Konferencijos dalyvio mokestis – 3.20 Eur. Mokėti galima tik pavedimu į 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro sąskaitas: 

fiziniai asmenys (iš asmeninių lėšų) moka į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 

3055 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 iki renginio dienos; 

biudžetinės įstaigos  moka į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB 

bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 po renginio gavusios sąskaitą-

faktūrą.  Mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite dalyvio vardą, pavardę, 

renginio pavadinimą – „Konferencija - Švietimas tvariam vystymuisi pradiniame 

ugdyme “. 

Registracija vyks iki 2022 m. spalio 6 d. internetinėje registravimo sistemoje 

„Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima Švietimo centro internetinėje 

svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba adresu  

http://www.semiplius.lt/. 

Galutinė konferencijos programa bus atsiųsta „Semi+“ užsiregistravusiems 

dalyviams iki renginio pradžios. 
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Konferencijos organizacinis 

komitetas 

Pirmininkė – dr. Erika Masiliauskienė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos 

direktorė 

Nariai:  

Ilona Ragažinskienė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos anglų kalbos 

mokytoja, Erasmus+ projekto „Blue Shirts Green Shorts“ koordinatorė  

Sima Butkutė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos socialinė pedagogė 

Vilma Gapšienė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Alma Jocienė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja 

Donatas Petkevičius, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos IT specialistas 

Felicija Pigulevičienė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja 

Eralda Piktūrnienė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja 

Neringa Strelkovienė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos logopedė, specialioji 

pedagogė  

Jurgita Žukauskienė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja, 

Dr. Jurgita Lenkauskaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė 

Edita Verygienė, Šiaulių miesto Švietimo centro vyresnioji metodininkė 

 

Konferencijos kontaktinis 

asmuo 

Jurgita Žukauskienė 

El.p. tvarumaskonferencija@gmail.com 

 

Konferenciją kartu 

organizuoja 

„Veliki Gaber“ pagrindinė mokykla (Slovėnija) 

„Comprensivo N. San Salvo“ mokykla (Italija) 

„Gerardo Diego de Santander“ mokykla (Ispanija) 

„Sehit Bahadir Tayfur“ mokykla (Turkija) 

 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (Lietuva)  

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodas (Lietuva)  

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (Lietuva) 

 

 
 

Iki malonaus susitikimo konferencijoje! 
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