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PATVIRTINTA   

 Kauno vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmų direktorės  

įsakymu 2020-11-12 

Nr. V-114 

 

II TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS- DISKUSIJOS  

„MENAS MOKYTI (-S)“ NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. II tarptautinės konferencijos-diskusijos nuostatai išaiškina renginio aktualumą, tikslus ir uždavinius, 

organizavimo tvarką, pranešimų tematiką, organizatorius ir partnerius.   

2. Nuotolinę II tarptautinę konferenciją-diskusiją „MENAS MOKYTI (-S)“ organizuoja Kauno vaikų ir 

moksleivių laisvalaikio rūmai. 

3. Partneriai – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

 

AKTUALUMAS 

4. Įgyvendinant Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos pagrindinį tikslą – „Paversti Lietuvos 

švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo 

ir valstybės ateitį“ – didelį dėmesį skirti mokytojo profesionalumui, kūrybiškumui ir azartui, vykdant 

nuotolinį ugdymą, patirties skaidą mokiniams ir kolegoms. 

5. Susiklosčius ypatingai situacijai Lietuvos švietimo sistemoje, naujiems mokymo(-si) iššūkiams, ypač 

neformalaus ugdymo srityse, neišvengiamas poreikis gerosios patirties sklaidai.  

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Tikslas – inovatyvių mokymo (-si) metodų įtaka lengvai ir greitai žinių refleksijai, kintančioje XXI a. 

aplinkoje.  Dėmesys psichologinei ir fizinei mokinių sveikatos būklei.  

7. Uždaviniai: 

5.1. Ugdymo metodų gerosios patirties sklaida, ugdant mokinių kompetencijas.  

5.2. Visuomenės sveikatos specialistų metodinių rekomendacijų sklaida. 

5.3.  Konferencijos „Menas mokyti (-s)“ dalyvių diskusija - praktikoje taikomų metodų įvairiose 

ugdymo srityse taikymas.    

 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
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8. Konferencija vyks 2020 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienį, nuotoliniu būdu,  „Zoom“ vaizdo 

konferencijų ir pokalbių platformoje, 15.00-17.00 val.   

9. Konferencijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai ir mokytojai, 

visuomenės sveikatos specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, tėvai, mokiniai. 

10. Konferencijos pranešėjai ir dalyviai kviečiami užpildyti (Priedas Nr. 1) ir atsiųsti anketą iki 2020 m. 

lapkričio 25 d., el. p.: diana.medeksaite.balciuniene@gmail.com  

11. Užsiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuorodą į konferenciją, bus atsiųsta registracijos 

formoje nurodytu elektroniniu paštu.   

 

PRANEŠIMO TEMATIKA 

12. Mokytojų, tėvų, visuomenės sveikatos specialistų patirtys nūdienos procesų organizavime, 

refleksijos, metodinių priemonių pristatymai. 

13. Darbo forma – pranešimai iki 6 min. nuotoliniu būdu, „Zoom“ vaizdo konferencijų ir 

pokalbių platformoje. 

 

TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS-PRAKTIKUMO „MENAS MOKYTI (-S)“  

ORGANIZAVIMO GRUPĖ  

14. Pirmininkė – Ingrida Visockienė, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui;  

15. Nariai: 

Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė – iniciatorė, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Giedrius Gustas – Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų meno vadovas; 

Laura Sakalauskaitė, Sigita Rutytė – Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų metodininkės;  

 

P.S. Konferencijos dalyviams bus išduodamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro nemokamos pažymos. 

 

KONTAKTAI 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai 

Parodos g.26, LT-44221, Kaunas 

www.vmlr.lt  

El. p.: diana.medeksaite.balciuniene@gmail.com  

Tel.: +370 650 15061 

Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė 
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           Priedas 1 

TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS-PRAKTIKUMO 

 „MENAS MOKYTI(-S)“ 

DALYVIO ANKETA  

 

Eil.

nr. 

Dalyvio vardas, 

pavardė, el. pašto 

adresas, tel. numeris, 

įstaiga 

Kvalifikacinė 

kategorija, dalykas, 

pareigos 

Dalyvausiu kaip 

pranešėjas 

Pranešimo tema ir temos 

santrauka (iki 5 sakinių) 

1.     

     

     

      

     

     

     

     

     

        

     

     

     

     

 

 

 
KONTAKTAI 
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai 

Parodos g.26, LT-44221, Kaunas 
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El.p.: diana.medeksaite.balciuniene@gmail.com  

Tel.: +370 650 15061 

Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė 


