
PATVIRTINTA 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus  

2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-12 

 

RESPUBLIKINĖS NUOTOLINĖS KONFERENCIJOS – FORUMO „ĮTRAUKUSIS 

UGDYMAS: ŽINOJIMAS, VEIKIMAS, TIKĖJIMAS – VARTAI Į VAIKO SĖKMĘ“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės nuotolinės konferencijos – forumo nuostatai išaiškina renginio 

aktualumą, tikslus ir uždavinius, organizavimo tvarką, pranešimų tematiką, organizatorius ir 

partnerius.   

2. Nuotolinę respublikinė konferenciją – forumą „ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: 

ŽINOJIMAS, VEIKIMAS, TIKĖJIMAS – VARTAI Į VAIKO SĖKMĘ“ organizuoja Kauno 

„Vyturio“ gimnazija. 

3. Partneriai – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, viešoji įstaiga „Mokyklų 

tobulinimo centras“. 

 

II SKYRIUS 

AKTUALUMAS 

 

4. Įgyvendinant Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos pagrindinį tikslą – 

„mokinių pasiekimai vertinami, atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo tikslus, bet 

ir į individualias kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos 

mokiniui tinkamu būdu ir tempu“ („Geros mokyklos koncepcija“, 2015 m).  

5. Įtraukusis ugdymas įgauna pagreitį, kurio pasekoje atsiranda poreikis vykdyti 

besimokančių profesionalų patirties sklaidą. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – inovatyvių įtraukiojo ugdymo (-si) galimybių ir metodų įvairovė, 

kintančioje XXI a. ugdymo(si) aplinkoje.   

7. Uždaviniai: 

7.1. Įtraukiojo  ugdymo(-si) metodų gerosios patirties sklaida, ugdant mokinių 

kompetencijas. 

7.2. Skleisti  pagalbos vaikui  specialistų patirtis ir metodines rekomendacijas. 
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7.3. Meninės raiškos pagalba atpažinti individualius vaiko gebėjimus, juos plėtoti ir 

ugdyti. 

7.4. Probleminių klausimų kėlimas ir sprendimas, optimizuojant įtraukųjį ugdymą.  

 

IV SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Konferencija vyks 2021 m. vasario 18 d., ketvirtadienį, 10.00–14.00 val. nuotoliniu 

būdu,  „Zoom“ vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje.   

9. Konferencijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 

mokytojai, pagalbos vaikui specialistai. 

10. Konferencijos pranešėjai (dalyviai) kviečiami registruotis: 

https://forms.gle/BoPdRN3r9yXTVzVj9 iki 2021 m. vasario  12 d. 

11. Užsiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda į konferenciją, bus atsiųsta 

registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.   

12. Konferencijos pranešėjams (dalyviams) bus išduodamos Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro elektroninės pažymos. 

 

V SKYRIUS 

PRANEŠIMO TEMATIKA 

 

13. Įtraukusis ugdymas dabartiniame ugdymo proceso organizavime, metodų, 

metodinių priemonių taikymas ir gerosios patirties pasidalinimas sekcijose, sprendžiant probleminius 

klausimus: 

13.1. inovatyvūs pagalbos vaikui specialistų darbo  metodai; 

13.2. įtraukusis ugdymas tampa kasdienybe,  ugdant pradinių klasių mokinius; 

13.3. įtraukiojo ugdymo optimalumas pagrindinio ir vidurinio ugdymo koncentruose; 

13.4. meninė raiška – vartai  į vaiko tobulėjimo ir akademinę  sėkmę. 

14. Darbo forma – diskusija, gerosios patirties pasidalinimas dalyviui iki 7 min. 

nuotoliniu būdu, vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“ . 

 

VI SKYRIUS 

RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS – FORUMO „ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: 

ŽINOJIMAS, VEIKIMAS,TIKĖJIMAS – VARTAI Į VAIKO SĖKMĘ“ 

ORGANIZACINĖ DARBO GRUPĖ 

 

Darbo grupės pirmininkė – Aleksandra Bancevičienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos 

direktorė;  

https://forms.gle/BoPdRN3r9yXTVzVj9
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Nariai:  

Violeta Belevičiūtė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Jurga Burneikienė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Deimantė Jankūnaitė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos programos „Renkuosi mokyti“ 

mokytoja; 

Laimutė Kučinskienė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė; 

Gražina Taujanskienė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė;  

Irma Čiapaitė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė; 

Margarita Rita Juknienė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė; 

Kristė Ribikauskaitė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė; 

Janina Ivanauskaitė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos logopedė. 

 

Kontaktinis asmuo: Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Violeta Belevičiūtė, el. p.: violeta.beleviciute@vyturiogimnazija.lt , tel. Nr. +370 611 12248. 

 

 

___________________ 
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