
PATVIRTINTA 

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ 

direktoriaus 2022 m. kovo 25 d.  

įsakymu Nr. V1-23 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

KONFERENCIJOS „eTwinning“ PROGRAMA IKIMOKYKLINIAME IR 

PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME: PATIRTIS, GALIMYBĖS, IŠŠŪKIAI IR INOVACIJŲ 

TAIKYMAS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų konferencijos (toliau – 

konferencija) „eTwinning“ programa ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: patirtis, 

galimybės, iššūkiai ir inovacijų taikymas“ nuostatai nusako temos aktualumą, tikslą, uždavinius, 

dalyvius ir veiklos organizavimo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

TEMOS AKTUALUMAS 

 

2. „eTwinning“ projektų vykdymas ir jų tęstinumas sudaro galimybes pedagogams kurti ir/ar 

įgyvendinti bendrus projektus, dalintis patirtimi, keistis idėjomis, integruoti projekto veiklas į ugdymo 

procesą, padeda užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo šiuolaikiškumą, patrauklumą ir 

kokybę, motyvuoja vaikus, jų tėvus ir pedagogus bendradarbiavimui. Pedagogai, įgyvendinantys 

„eTwinning“ projektus, nuolat ieško naujų, efektyvių, vaikus įtraukiančių ugdymo(si) teorijų bei 

metodų, sudaro sąlygas  vaikams augti iniciatyviais, kritiškai mąstančiais, gebančiais kurti ir įsitvirtinti 

nuolat kintančiame pasaulyje. Tai puiki galimybė gilinti profesines, užsienio kalbos žinias, įgyti 

naudingos praktinės patirties, stebėti atviras veiklas, kūrybingai išbandyti įvairius IKT įrankius, 

tobulinti komandinio darbo įgūdžius.  

 

III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – dalintis gerąja patirtimi, atskleidžiant „eTwinnig“ programos galimybes sėkmingai 

taikyti inovacijas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. 

4. Uždaviniai: 

4.1.  atskleisti „eTwinning“ programos teikiamas galimybes per individualias patirtis; 

4.2.  pasidalinti sėkmės istorijomis – skatinti pedagogus bendradarbiauti ir dalintis gerąja 

patirtimi, vykdant „eTwinning“ projektus; 

4.3. stiprinti informacinių ir komunikacinių technologijų įgūdžius. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5.  Konferencijos dalyviai – pranešimus pristatantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, dalyvaujantys „eTwinning“ programoje ir/ar kuriantys nacionalinius bei tarptautinius 

projektus. 



V SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konferenciją organizuoja Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, Aušros g. 21, Kėdainiai. 

7. Konferencija vyks 2022 m. balandžio 28 d. 10.00 val. Numatoma pabaiga – 15.00 val. 

Konferencijos programa dalyviams bus išsiųsta likus savaitei iki konferencijos.  

8. Reikalavimai žodiniam pranešimui:  

8.1. pranešimai rengiami Microsoft PowerPoint programa; 

8.2. pranešimo pristatymo trukmė – 8–10 min.  

9. Apie ketinimą dalyvauti konferencijoje ir skaityti pranešimą prašome pranešti iki 2022 m. 

balandžio mėn. 20 d. el. paštu  pasakakonferencija@gmail.com, užpildžius nuostatų priede pateiktą 

lentelę (Priedas).  

10. Konferencijos dalyviai registruojasi elektroninėje renginių registracijos sistemoje  

www.semiplius.lt 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Konferencijos dalyviams bus išduodami Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimai 

apie dalyvavimą konferencijoje ir skaitytą pranešimą.  

12. Konferencijos „eTwinning“ programa ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: 

patirtis, galimybės, iššūkiai ir inovacijų taikymas“ koordinatorės: Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ 

direktorė Regina Bičkienė, tel. Nr. (8 615) 21 647, el. paštas reginabickiene@yahoo.com, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Simonavičienė, tel. Nr. (8 600) 02 736, el. paštas 

simonaviciene.r@gmail.com. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus. 

_______________________ 
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Priedas 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

KONFERENCIJOS „eTwinning“ PROGRAMA IKIMOKYKLINIAME IR 

PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME: PATIRTIS, GALIMYBĖS, IŠŠŪKIAI IR INOVACIJŲ 

TAIKYMAS“ DALYVIO ANKETA 

 

 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė 

 

 

Mokytojo el. paštas,  

telefono Nr. 

 

 

Pranešimo pavadinimas 

 

 

Numatomas  rezultatas  

(čia įrašome kokią naudą gaus 

mokytojai, išklausę pranešimą) 

 

 

 


