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KUPIŠKIO R. SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

 

RESPUBLIKINĖS DAILĖS MOKYTOJŲ METODINĖS-PRAKTINĖS 

KONFERENCIJOS „PATIRTIS, PRANAŠUMAI, PROBLEMOS“ 

NUOSTATAI 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja metodinės-praktinės konferencijos tikslus, organizavimo 

tvarką ir eigą. 

2. Kviečiami Lietuvos bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo įstaigų dailės 

mokytojai, pradinių klasių pedagogai. 

3. Konferencija organizuojama vykdant 2017 m. Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 

veiklos programą ir įgyvendinant saviraiškos metodinės grupės veiklos planą. 

4.  Informaciją apie konferenciją teikia Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos dailės 

mokytoja Genia Vaičikauskienė (el. p. vaige19@gmail.com, tel. 861001461). 

TIKSLAS 

Pasidalinti patirtimi, kaip įgyvendinant vidurinio ugdymo dailės bendrąją programą ir 

meninį mokinio parengimą pradinėse klasėse ugdoma kūrybiškumo kompetencija, reikalinga 

meninėje kūryboje ir kultūriniame gyvenime. 

UŽDAVINIAI 

1. Pasidalinti patirtimi apie planuojamas dailės pamokas, neformaliojo švietimo 

užsiėmimus, mokinių mokymo metodus, ieškojimo būdus, kurie padeda įgyvendinti mokinių 

kompetencijų ugdymą. 

2. Konferencijos metu bendraujant ir bendradarbiaujant išklausyti mokytojų kūrybines 

idėjas, patirtį, galimybes organizuojant projektus, renginius, sėkmės pamokas ir kitą veiklą. 

3. Diskutuoti apie aktyvius mokymo būdus ir ugdytinių kūrybiškumo ugdymą. 

4. Pasidalinti patirtimi dirbant pradinio ugdymo klasėse. 
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DALYVIAI 

 Konferencijoje kviečiami dalyvauti respublikos bendrojo lavinimo mokyklų, menų 

mokyklų mokytojai ir neformaliojo švietimo būrelių vadovai, mokyklų pradinių klasių atstovai. 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

Konferencija vyks 2017 m. lapkričio 21 d. 9 val. Kupiškio r. Subačiaus gimnazijoje 

(Aukštaičių a. 10, Subačius, Kupiškio r.) 

REGISTRACIJA 

Išankstinė dalyvių registracija ir kita informacija siunčiama el. p vaige19@gmail.com 

Geniai Vaičikauskienei. 

Konferencijos dalyvių-pranešėjų registracija vyks iki 2017 m. lapkričio 10 d. 

Konferencijos pranešėjai atsiunčia užpildytą dalyvio anketą: 

DALYVIO ANKETA 

Vardas, pavardė 

 

 

Pareigos, kvalifikacinė kategorija 

 

 

Mokymo įstaiga 

 

 

Darbovietės adresas, el. pašto adresas, 

telefono Nr. 

 

Rengiamo pranešimo tema 

 

 

Trumpa pranešimo anotacija 

 

 

Pranešimui reikalinga įranga 

 

 

Metodinės parodos tema 

 

 

Stendinio pranešimo tema 

 

 

Konferencijos dalyvių-klausytojų registracija vyks iki 2017 m.  lapkričio 15 d. 

Konferencijos klausytojo anketa : 

Dalyvio vardas, 

pavardė 

Mokomasis dalykas, 

kvalifikacinė 

kategorija 

Mokymo įstaigos 

pavadinimas 

El. pašto adresas, 

telefono Nr. 
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PRANEŠIMŲ PRISTATYMO FORMA 

1. Pranešimai gali būti žodiniai, stendiniai, video ir t. t. 

2. Pristatymo trukmė iki 15  min. 

 

ORGANZACINĖ DARBO GRUPĖ 

Konferenciją kuruoja – Vytautas Knizikevičius, Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos  kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas.  

Konferencijos koordinatorė, organizatorė – Genia Vaičikauskienė, Kupiškio r. 

Subačiaus gimnazijos dailės mokytoja ekspertė. 

Darbo grupės nariai:  

Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokytojos:  

Jūratė Petrauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,  

Daiva Jonelytė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,  

Jolanta Kulnickienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,  

Jurgita Naujokaitienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 

Aušra Tvarijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informatikos vyresnioji 

mokytoja. 

Konferencijos pranešėjams ir dalyviams bus išduodami Kupiškio r. Švietimo 

pagalbos tarnybos pažymėjimai. Registracija vyksta www.semiplius.lt 

Dalyviui pateikus anketą, į darbovietes bus išsiunčiami kvietimai ir konferencijos 

programa. 

Iškilus neaiškumams, skambinkite, rašykite: 

Genia Vaičikauskienė el. p. vaige19@gmail.com, tel. 8 610 01 461. 

 

______________________ 
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