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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,SAULĖTEKIS“ 

 

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ, 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

 

 „IŠŠŪKIŲ KELIANTIS VAIKAS DARŽELYJE. KAIP PADĖTI PEDAGOGUI“  

 

N U O S T A T A I 

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų metodinės-praktinės konferencijos  „Iššūkių keliantis vaikas darželyje. Kaip padėti 

pedagogui“  nuostatai, reglamentuojantys konferencijos tikslus, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2.  Konferencija vyks 2022 m. gruodžio 6 d. 

3.  Konferencijos partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo skyrius,   UAB 

„Galimybių Arsenalas“, Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinis būrelis 

„Vilnis“. 

 

                                                          II. TIKSLAS 

 

4. Padėti pedagogams, dirbantiems su iššūkių keliančiais vaikais. 

 

                                                        III. UŽDAVINIAI 

 

4.1.  Pasidalinti gerąja darbo patirtimi, dirbant su elgesio, emocijų, kalbos ir kalbėjimo sunkumų      

turinčiais vaikais. 

4.2. Pateikti  rekomendacijas, organizuojant grupės darbą bei bendradarbiaujant su visa ugdymo 

įstaigos bendruomene. 

                                                              IV. DALYVIAI 

 

5. Konferencijoje „Iššūkių keliantis  vaikas darželyje. Kaip padėti pedagogui“ kviečiami dalyvauti 

lopšelių-darželių, darželių-mokyklų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

švietimo pagalbos vaikui specialistai (specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, socialiniai 

pedagogai), pateikę paraiškas. 

 

 



 

                                           V. DALYVAVIMO KONFERENCIJOJE SĄLYGOS  

 

5.1. Pageidaujantys skaityti žodinius pranešimus pateikia paraiškas iki 2022 m. lapkričio 22 d.  el. 

paštu projektai.sauletekis@gmail.com , nurodydami pranešimo, projekto, tyrimo medžiagos ir kt. 

temą (Priedas Nr.1 ,,Paraiškos forma“). Pranešime turi atsispindėti konferencijos tema  - iššūkių 

keliantis vaikas grupėje ir pagalba pedagogui.  Žodiniai pranešimai gali būti pristatyti Power Point 

programa, filmo, žaidimo, atvejo ar situacijos bei kita pristatymo forma. Žodinio pranešimo trukmė 

10-15 min. 

5.2. Stendinius pranešimus pateikti A1 formato lapuose. Jie turi būti informatyvūs, atitinkantys 

skelbiamą temą. Stendinius pranešimus atsinešti konferencijos dieną ir pateikti organizatoriams 30 

minučių iki registracijos pradžios. 

5.3. Konferencijos dalyviai (klausytojai), norintys dalyvauti konferencijoje,  registruojasi internetu 

paspaudę šią nuorodą https://forms.gle/rq16EJ5trXHNbgBFA  iki 2022 m. gruodžio 2 

d.  Konferencijos dalyvių bei pranešėjų skaičius yra ribotas. Iš vienos įstaigos  į konferenciją 

registruotis gali ne daugiau dviejų dalyvių. 

5.4. Pateikdami dalyvio paraišką dėl pranešimo ar filmuotos medžiagos konferencijos dalyviai 

patvirtina, kad yra gavę atitinkamų asmenų sutikimą, kad konferencijos organizavimo tikslais 

filmuota medžiaga, vaizdo ir garso įrašai, informacija apie dalyvį bus naudojami (skelbiami) 

organizatorių interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant 

informuoti apie konferencijos eigą ir rezultatus, konferencijos organizatorių veiklos viešinimo tikslu. 

5.5. Žodinius pranešimus ir filmuotą medžiagą prašome pateikti iki 2022 m. lapkričio 28 d. imtinai 

el. paštu: projektai.sauletekis@gmail.com. Pranešimai bus atrenkami pagal temos aktualumą ir turinį. 

Visus pretendentus dėl žodinio pranešimo atrinkimo informuosime iki 2020 m. lapkričio 30 d. 

5.6. Papildoma informacija teikiama tel. 8-52673731, arba el. paštu: projektai.sauletekis@gmail.com. 

5.6. Konferencijos darbotvarkė bus nurodyta programoje, kurią organizatoriai atsiųs el. paštu 

kiekvienam dalyviui prieš konferenciją. 

 

VI. KONFERENCIJOS VIETA IR LAIKAS 

 

6.1. Konferencijos ,,Iššūkių keliantis vaikas darželyje. Kaip padėti pedagogui“, vieta Vilniaus 

lopšelis-darželis ,,Saulėtekis“, Genių g. 12, Vilnius. 

6.2. Konferencijos data ir laikas – 2022 m.  gruodžio 6 d., 13.00 val. 

 

VII. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

 

7. Renginį organizuoja: Vilniaus lopšelio - darželio „Saulėtekis“  direktorė Margarita Dzedulionienė 

bei Vilniaus lopšelio - darželio „Saulėtekis“  logopedė Danutė Urbšienė. 

Renginį koordinuoja: Vilniaus lopšelio - darželio „Saulėtekis“ direktorės pavaduotoja ugdymui 

Andželika Poteiko. 

Renginį moderuoja: Vilniaus lopšelio - darželio „Saulėtekis“ psichologė Evelina Ježenkina. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Konferencijos dalyviams bus išduodami konferencijos dalyvio  pažymėjimai .  Pažymėjimus išduos 

UAB „Galimybių Arsenalas“. 

9. Konferencijos pranešėjams ir stendinių pranešimų rengėjams bus išduodamos pažymos.  

10. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus ir programą. 
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