
PATVIRTINTA 
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio 
„Eglutė“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. 
 įsakymo Nr.(1.3.)-V-1-97 

 
RESPUBLIKINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS 

„EDUKACINIŲ LAUKO ERDVIŲ PRITAIKYMAS INDIVIDUALIEMS VAIKO 
POREIKIAMS“ NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Respublikinės metodinės-praktinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų 
konferencijos „Edukacinių lauko erdvių pritaikymas individualiems vaiko poreikiams“ nuostatai 
reglamentuoja konferencijos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, laukiamą rezultatą, 
kompetencijas, kurias tobulins konferencijos dalyviai. 

2. Konferenciją organizuoja Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“. 
3. Konferencijos nuostatai skelbiami Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 

internetinėje svetainėje www.darzeliseglute.lt ir įstaigos Facebook paskyroje: Vilkaviškio vaikų 
lopšelis-darželis „Eglutė“. 

4. Konferencijos partneriai: 
4.1 Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba. 
4.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

 
II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Konferencijos tikslas – gilinti gebėjimą pritaikyti edukacines lauko erdves 
individualiems vaiko poreikiams. 

6. Konferencijos uždaviniai: 
6.1. Puoselėti pedagogų saviraišką, kūrybiškumą, novatoriškus siekius, kuriant ir pritaikant 

lauko edukacines erdves ugdomojo proceso tobulinimui. 
6.2. Skleisti patirtį apie lauko edukacinių erdvių pritaikymą individualiems vaiko 

poreikiams. 
6.3. Konstruktyviai bendradarbiauti su kitomis respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis 

siekiant abipusio pasidalinimo patirtimi. 
 

III SKYRIUS 
DALYVIAI 

 
7. Konferencijoje dalyvauja Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai. 
 

IV SKYRIUS 
ORGANIZAVIMAS IR DARBOTVARKĖ 

 
8. Konferencija vyks 2017 m. spalio 12 d. nuo 10.00 val. iki 15.00 val. Vilkaviškio vaikų 

lopšelyje-darželyje „Eglutė“, S. Nėries g. 31a, Vilkaviškis.  
9. Konferencijai kviečiame parengti žodinius arba stendinius pranešimus.  
10. Pranešimai turi būti informatyvūs, atitinkantys skelbiamą temą (kaip, panaudojant 

edukacines lauko erdves, vyksta visapusiškas vaiko ugdymas). 
11. Žodinio pranešimo trukmė 8–10 minučių. 



12.  Stendinius pranešimus pateikti A1 formato lape.   
13. Visus, norinčius dalyvauti konferencijoje, prašome registruotis iki 2017 m. spalio 6 d. 

elektroniniu paštu r.celkeviciene@gmail.com  atsiunčiant užpildytą dalyvio registracijos anketą (1 
priedas). Dalyvių skaičius ribotas. Iš įstaigos registruojami 1–2 asmenys. 

14. Užregistruotus į konferenciją dalyvius informuosime asmeniškai, išsiųsdami el. paštu 
patvirtinimą. 

15. Registracijos ir kitais klausimais galima teirautis telefonu 8 612 68 249. 
16. Preliminari konferencijos darbotvarkė: 
16.1. Registracija į konferenciją 9.00–10.00 val. 
16.2. Konferencijos pradžia 10.00 val. 
16.3. Etnografinio ansamblio ,,Spygliukas“ koncertas 10.00–10.20 val. 
16.4. Direktoriaus sveikinimo žodis 10.20–10.25 val. 
16.5. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus, Vilkaviškio r. ŠPT atstovų žodis 10.25–10.40 val. 
16.6. Pranešimas ,,Edukacinės erdvės“ 10.40–11.00 val. 
16.7. Veikla lauke (įvairiose edukacinėse erdvėse) 11.00–12.00 val. 
16.8. Dalyvių pranešimai 12.00–14.30 val. 
16.9. Konferencijos apibendrinimas. Refleksija 14.30–15.00 val. 

 
V SKYRIUS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

17.  Konferencijoje įgyta patirtis įkvėps pedagogus kurti, mokytis ir bendradarbiauti 
edukacinių lauko erdvių kūrimo srityje.  

18. Mokymai  padės suprasti, kaip panaudoti turimas priemones, natūralią aplinką vaikų 
gebėjimų ugdymuisi, kaip palaikyti vaikų smalsumą ir norą pažinti, atrasti veikiant.  
 

VI SKYRIUS 
KOMPETENCIJOS, KURIAS TOBULINS KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 
19.  Konferencijos dalyviai plėtos ugdymosi aplinkų kūrimo, bendrakultūrinę, bendravimo 

ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas. 
 

VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
20. Pedagogams, dalyvavusiems konferencijoje ir skaičiusiems pranešimus, bus 

išduodami Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimai ir pažymos. 
21. Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 
22. Pažymėjimo kaina 1,00 Eur. 
23. Konferencijos dieną kiekvienam dalyviui bus įteikti lankstinukai su konferencijos 

programa. 
24. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus. 

___________________________ 
 

SUDERINTA 
Vilkaviškio r. sav. administracijos  
Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja  
 
__________________   
Alma Finagėjevienė 
 

SUDERINTA  
Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos 
tarnybos 
direktorė     
     
__________________    
Asta Grinevičienė                                               


