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RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ
METODINĖ - PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„DARŽELIO MISIJA – VAIKO SVEIKATA IR GEROVĖ“
KVIETIMAS
2016-04-15
Palanga

Kviečiame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus rengti pranešimus ir
dalyvauti Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje – praktinėje
konferencijoje „Darželio misija – vaiko sveikata ir gerovė“.
Konferencijos tikslas - pristatyti ir išanalizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų sėkmingą patirtį
siekiant vaiko sveikatos ir gerovės.
Uždaviniai:
1. Pateikti sveikos gyvensenos ugdymo ypatumus.
2. Atskleisti kaip sveiką gyvenseną supranta pedagogai ir tėvai.
3. Išsiaiškinti sveikos gyvensenos ugdymo tobulinimo galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
4. Plėtoti švietimo įstaigų bendradarbiavimą, dalintis gerąja darbo patirtimi.
Konferencijos probleminės sritys:
 Vaikų sveikatai ir gerovei palankios ugdymo aplinkos kūrimas.
 Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas skirtinguose amžiaus tarpsniuose.
 Šeimos reikšmė formuojant vaiko sveikos gyvensenos vertybines nuostatas.
 Vaikų sveikatos ugdymas ir gerovė: iššūkiai ir galimybės.
 Sveikatos stiprinimo programos turinio integravimo į ugdymo procesą būdai.
 Darželio partnerystė ugdant sveiką ir aktyvų vaiką.
Konferencijos darbo formos:
Pranešimai, stendiniai pranešimai, diskusijos, filmuota medžiaga.

Pranešimai registruojami iki 2016 m. kovo 15 d. el. paštu mdpasaka@gmail.com atsiuntę dalyvio
anketą (priedas Nr.1) ir pranešimo medžiagą.
Klausytojai registruojami nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2016 m. balandžio 4 d. el. paštu
mdpasaka@gmail.com, telefonu (8460) 545 86
Reikalavimai pranešimams:
1. Pavadinimas, pranešėjas, pareigos, darbovietė.
2. Įvadas - tikslai ir uždaviniai, aktualumas, problema.
3. Turinys - problemos analizė, pedagoginės veiklos rezultatai.
4. Išvados ir rekomendacijos.
5. Naudotos literatūros sąrašas ir priedai.
6. Stendinio pranešimo dydis – A1 formatas ( vertikalus).
7. Pranešimo trukmė – iki 10 min.
8. Pranešimai gali būti parengti individualiai arba kelių autorių.
9. Pranešimai bus talpinami į konferencijos leidinį „Darželio misija – vaiko sveikata ir gerovė“:
9.1. Pranešimo-straipsnio apimtis iki 3 lapų (arba 6 psl.), formatas A4, be nuotraukų, paveikslėlių ar
kt.
9.2. Pranešimų-straipsnių tekstas rengiamas Microsoft Windows operacinės sistemos Microsoft
Word teksto rengimo sistema, Times New Roman arba Times LT šriftu (12 dydis), A4 formato lape
vieno intervalo eilės tarpu. Lapo paraštės: viršuje – 20 m m, apačioje – 25 m m, kairėje ir dešinėje –
20 m m.
10. Stendinių pranešimų medžiaga bus talpinama leidinyje tik jei bus vietos.
Konferencijos vieta ir laikas.
Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“ (Saulėtekio takas 8A, Palanga) 2016 m. balandžio 15 d.,
9.30 val.
9.00 – 9.30 val. konferencijos dalyvių registracija.
Papildoma informacija:
1. Konferencijos programa dalyviams bus išsiųsta vėliau.
2. Pranešėjui bus išduodamas Palangos švietimo pagalbos tarnybos pažyma.
3. Konferencijos dalyviui bus išduodamas Palangos švietimo pagalbos tarnybos dalyvio
pažymėjimas.
4. Konferencijos dalyvių mokestis – 5 Eur. Galima sumokėti konferecijos dieną grynais arba
atsiskaityti pavedimu iki 2016-04-12 į Palangos švietimo pagalbos tarnybos sąskaitą Nr. LT
917180600000130343.
5. Dėl papildomos informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Irmą Kuojienę, tel. (8
460) 545 86.
6. Konferencijos metu bus galima įsigyti leidinį su konferencijos medžiaga. Leidinio kaina – 10
eurų.
Konferencijos organizacinis komitetas
Konferencijos pirmininkas: Dainora Šeižienė– Palangos lopšelis – darželis ,,Pasaka“ direktorė
Nariai:
prof. dr. Rasa Braslauskienė - Klaipėdos universitetas, Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas,
Pedagogikos katedra;
doc.dr. Neringa Strazdienė - Klaipėdos universitetas, Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas,
Pedagogikos katedra;
doc. dr. Reda Vismantienė - Klaipėdos universitetas, Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas,
Pedagogikos katedra;
Laima Valužienė - Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja;
Vilma Želvienė - Palangos Švietimo pagalbos tarnybos direktorė;

Irma Kuojienė - Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vida Gadliauskienė - Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
auklėtoja metodininkė;
Dalia Latonienė - Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtoja metodininkė;
Silva Mažeikytė - Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtoja metodininkė;
Viktorija Paulauskienė - Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ vyresnioji auklėtoja;
Laima Zubienė - Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
vyresnioji auklėtoja.

Priedas Nr. 1
DALYVIO ANKETA
Vardas, pavardė
Kvalifikacinė kategorija
Darbovietė
Pareigos
Darbovietės adresas
Telefonai
El. paštas
DALYVAVIMO DUOMENYS:
Pranešimo tema

Pranešimo forma, pažymėkite X
ŽODINIS PRANEŠIMAS

STENDINIS PRANEŠIMAS

VIDEO PRANEŠIMAS

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS:
(pažymėkite kokiai sričiai skirtas pranešimas)

Pranešimui reikalinga demonstracinė, programinė ir kt. įranga
(įrašykite į žemiau esantį langelį)

Kiti pageidavimai, pasiūlymai organizatoriams:
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