
PATVIRTINTAŠvietimo paslaugų centro direktoriaus2021 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1VT-11
RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA - PATIRTIES SKLAIDA„IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS TEIKIANT PAGALBĄ VAIKUI PASIKEITUSIOJEMOKYMO(SI) APLINKOJE“NUOSTATAI

I SKYRIUSBENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės konferencijos - patirties sklaidos: „Iššūkiai ir galimybės teikiant pagalbą vaikuipasikeitusioje mokymo(si) aplinkoje“ (toliau – Konferencija) nuostatai reglamentuojaKonferencijos tikslą ir uždavinius, reikalavimus pranešimams, dalyvių registraciją irorganizavimo tvarką.2. Konferenciją organizuoja Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginė psichologinėtarnyba (toliau – Tarnyba).

II SKYRIUSKONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konferencijos tikslas – skatinti švietimo pagalbos specialistus, bendrojo ugdymo pedagogusdalintis vertingomis idėjomis teikiant pagalbą vaikui/mokiniui pasikeitusioje mokymo(si)aplinkoje.4. Konferencijos uždaviniai:4.1. sudaryti sąlygas švietimo pagalbos specialistams, bendrojo ugdymo pedagogamsbendradarbiauti per pozityvią patirties sklaidą bei profesinės patirties refleksiją;4.2. pasidalinti kūrybinėmis idėjomis, sėkminga jų įgyvendinimo patirtimi teikiant pagalbąvaikui/mokiniui, patiriančiam psichologinių ir/ar socialinių sunkumų ir/ar turinčiamspecialiųjų ugdymo(si) poreikių.

III SKYRIUSDALYVIAI
5. Konferencijos dalyviai – švietimo pagalbos specialistai, bendrojo ugdymo pedagogai.

IV SKYRIUSREIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS
6. Pranešimus gali rengti vienas pranešėjas arba pranešėjų grupė.7. Pranešimų formos (pagalbos teikimas per įvairias veiklas, pamokas, pratybas, konsultacijųmetu – kontaktiniu ar nuotoliniu būdu):7.1. žodinis pranešimas;7.2. stendinis pranešimas.8. Reikalavimai pranešimui:8.1. pranešimo turinys turi atitikti Konferencijos temą;8.2. žodinio pranešimo trukmė 10 - 20 min.;



8.3. pranešimai gali būti iliustruoti vaizdiniais/praktiniais pavyzdžiais, demonstruojamospriemonės, įvairios informacinių technologijų programėlės, programos, užduočiųrinkiniai, filmuota medžiaga ir pan. Pranešimo pabaigoje pridėti pamokų, veiklų, pratybųmetu – kontaktiniu ar nuotoliniu būdu naudotų priemonių, informacinių šaltinių, naudingųnuorodų, įvairių interaktyvių veiklų idėjų ir kt. sąrašą.8.4. stendinių pranešimų nuotraukos turi būti kokybiškos, pakankamos raiškos ir ryškios;pranešimas informatyvus, atitinkantis skelbiamą temą. Stendinių pranešimų nuotraukasatsiųsti ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 22 d. el. paštu gintare.macioniene@espc.lt
V SKYRIUSDALYVIŲ REGISTRACIJA

9. Konferencijos dalyviai užpildytą paraišką (1 priedas) pateikia iki 2021 m. kovo 22 d. el. paštugintare.macioniene@espc.lt
VI SKYRIUSORGANIZAVIMO TAVRKA

10. Konferencija vyks 2021 m. kovo 30 d., 10 val. nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje.11. Numatoma konferencijos trukmė 2-3 val., priklausys nuo dalyvių pranešimų kiekio.12. Registracija į konferenciją vykdoma registravimo sistemoje „Semi+“.13. Konferencijos pranešėjams bus išduodamos Elektrėnų švietimo paslaugų centro pažymosapie pristatytą pranešimą.14. Pasikeitus Konferencijos datai ir/ar laikui, užsiregistravę dalyviai bus informuoti elektroniniupaštu.
VII SKYRIUSBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Konferencijos nuostatus.16. Apie konferenciją bus skelbiama Elektrėnų švietimo paslaugų centro internetinėje svetainėje,socialinio tinklo Facebook paskyroje, todėl dalyvių nuotraukos gali būti viešinamos.

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:gintare.macioniene@espc.lt


1 priedas

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA - PATIRTIES SKLAIDA„IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS TEIKIANT PAGALBĄ VAIKUI PASIKEITUSIOJEMOKYMO(SI) APLINKOJE“
2021 m. kovo 30 d.

KONFERENCIJOS DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA
VARDASPAVARDĖ
DarbovietėPareigos

Kvalifikacinėkategorija Mokytojas Vyr. mokytojas Metodininkas Ekspertas

Kontaktams irkorespondencijai Elektroninio paštoadresasTelefono nr.
Pranešimo pavadinimas (įrašyti į žemiau esantį laukelį):

Pranešimoforma Žodinis pranešimas Stendinis pranešimas

Trumpas pranešimo pristatymas (anotacija) iki 10-15 sakinių.

Anketą išsiųsti konferencijos organizatoriams prisegant prie el. laiško adresugintare.macioniene@espc.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 22 d.

Autorius (-iai)


