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JONIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 

 

Nuotolinė respublikinė praktinė konferencija  
 

 

„TARPDALYKINĖ INTEGRACIJA: GEROSIOS PATIRTYS“ 
 

 2022-11-24 
 

 

                                           

 

  KVIETIMAS 
 

Kviečiame dalyvauti nuotolinėje respublikinėje praktinėje konferencijoje 
 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, skatinti mokytojus dalintis bendradarbiavimo 

praktikomis, atrasti naujų galimybių integruojant pamokas, kurti naujus tarpdalykinės 

integracijos modelius siekiant ugdymo(si) sėkmės. 

 Pasidalinti sėkminga tarpdalykinės integracijos patirtimi įvairių dalykų pamokose. 

 Pasidalinti patirtimis organizuojant integruotus projektus, renginius, sėkmės pamokas. 

 Skatinti pedagogų metodinę veiklą. 

 Gilinti mokytojų komunikavimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo bei skaitmeninio raštingumo 

kompetencijas. 

RESPUBLIKINĖS PRAKTINĖS KONFERENCIJOS  PROBLEMINĖS  SRITYS: 
 

 Mokinių kompetencijų ugdymas organizuojant veiklas pamokų ir kitų mokymo(si) renginių 

metu. 

 Efektyvios, įtraukiančios, motyvuojančios ir į skirtingus mokinių gebėjimus nukreiptos 

mokymo(si) strategijos bei metodai. 

 Sėkmingas mokymas (is) ir kūrybiškumo ugdymas, pasitelkiant informacinių ir komunikacinių 

technologijų (IKT) naujoves, panaudojant virtualias mokymosi aplinkas.  

 Veiksmingi motyvaciją mokytis skatinantys būdai ir priemonės. 

 Efektyvios mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo priemonės. 
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DALYVIAI: 
 

Respublikinėje praktinėje konferencijoje dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų, įvairių dalykų 

pedagogai. 

 

NUMATOMOS  RESPUBLIKINĖS PRAKTINĖS KONFERENCIJOS  DARBO  FORMOS: 
 

 žodiniai pranešimai, 

 vaizdo pranešimai. 
 

REIKALAVIMAI  PRANEŠIMAMS: 
 

 pranešimo pristatymo trukmė – iki 7 min. 

 vaizdo pranešimo trukmė – iki 5 min.  
 

NUMATOMA  RESPUBLIKINĖS PATIRTINĖS KONFERENCIJOS  PROGRAMA: 
 

13:45-14.00 val. dalyvių registracija (prisijungimas) 

14:00  – 14:10 val. sveikinimo žodis 

14:15 val.  –  dalyvių pranešimai  

17 val. – konferencijos apibendrinimas. 

RESPUBLIKINĖS PRAKTINĖS KONFERENCIJOS  ORGANIZAVIMO  TVARKA: 
 

 pranešėjai ruošiantis pranešimus registruojasi iki 2022-11-21 

https://docs.google.com/forms/d/11PX_cADkv71W5lwt_ZgF6OPXRkqQImXI92i60yLfszc/edit 

 klausytojai ir pranešėjai registruojasi iki 2022-11-21 per SEMIPLIUS programą. Konferencijos 

dalyviams bus išduodami Joniškio rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  

 Respublikinės praktinės konferencijos dalyvių (pranešėjų ir klausytojų) mokestis – 1,50 Eur. 
mokestį galima sumokėti: 

 pavedimu, išrašant ugdymo įstaigoms sąskaitą faktūras 

 pavedimu klausytojai iš asmeninių lėšų gali mokėti į sąskaitą: jei mokėjote iš asmeninės sąskaitos 

pavedimu, prašome turėti pavedimo kopiją. 

REKVIZITAI: Joniškio rajono švietimo centras, įm. kodas 157701712, a.s LT644010040400000070, bankas 

AB Luminor Bank, banko kodas 40100 nurodant mokėjimo paskirtyje – Tarpdalykinė integracija: gerosios 

patirtys. Dalyvio vardas pavardė.   

 Respublikinės praktinės konferencijos organizatoriai – Joniškio rajono švietimo centras 

 

Informaciją apie respublikinę patirtinę konferenciją teikia Joniškio rajono švietimo centro metodininkė 

Dainora Danilevičienė, tel. 861649084, el. paštas: danilevicienedainora@gmail.com 
 

RESPUBLIKINĖS PRAKTINĖS KONFERENCIJOS  KOORDINATORIAI: 

 

Rasa Kelpšienė – Joniškio r. švietimo centro direktorė 

Dainora Danilevičienė – Joniškio r. švietimo centro metodininkė 

 

RESPUBLIKINĖS PRAKTINĖS KONFERENCIJOS KONSULTANTĖ: 

 

Dainora Danilevičienė – Joniškio r. švietimo centro metodininkė 

https://docs.google.com/forms/d/11PX_cADkv71W5lwt_ZgF6OPXRkqQImXI92i60yLfszc/edit
mailto:
mailto:danilevicienedainora@gmail.com

