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RESPUBLIKINĖS PRAKTINĖS MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS  

,,KRYPTINGAS INFORMATIKOS UGDYMAS 1-4 KL.“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

              1. Šie respublikinės praktinės mokytojų konferencijos ,,Kryptingas informatikos 

ugdymas 1-4 kl.“ (toliau – konferencija) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, 

dalyvavimo sąlygas ir registraciją. 

              2. Konferencijos koordinatorė Inga Vargalienė, Vilniaus Barboros Radvilaitės 

progimnazijos direktorė (direktore@radvilaites.vilnius.lm.lt). 

              3. Konferencijos organizatoriai: 

Margarita Olechnovičienė – Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui (margarita.olechnoviciene@radvilaites.vilnius.lm.lt); 

Jovita Jokubaitienė – Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos l.e.p. direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 1-4 klasių informatikos mokytoja (jovita.jokubaitiene@radvilaites.lt); 

Edita Petrikienė – Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė (edita.petrikiene@radvilaites.lt); 

Asta Zarembienė – Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė (asta.zarembiene@radvilaites.lt); 

Mantas Petraška – Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos informacinių technologijų 

vyresnysis mokytojas (mantas.petraska@radvilaites.lt); 

Ingrida Travkinienė - Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos technologijų mokytoja 

(ingrida.travkiniene@radvilaites.lt). 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS 

            4. Skatinti pradinių klasių mokytojus aktyviai ir efektyviai bendradarbiauti, dalintis 

gerąja patirtimi ugdant pradinių klasių mokinių informatinį ir skaitmeninį raštingumą. 

III. UŽDAVINIAI 

           5. Pateikti sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžių, mokant informatikos 1-4 klasėse. 

           6. Skatinti mokytojus bendrauti ir bendradarbiauti.  
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                7. Praktiškai išbandyti veiklas, skirtas mokinių informatiniam ir skaitmeniniam 

raštingumui ugdyti. 

IV. DALYVIAI 

                8. Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies mokytojai, dirbantys pradinio ugdymo 

pakopoje, įvairių informatikos pradiniame ugdyme konkursų, projektų organizatoriai, mokyklų 

vadovai. 

V. KONFERECIJOS SĄLYGOS 

                9.  Norintys dalyvauti ir/arba skaityti konferencijoje pranešimą, registruojasi 

internetu iki 2020 metų vasario 7 d.: 

               9.1. norintiems dalyvauti konferencijoje aktyvi nuoroda čia; 

               9.2. norintiems skaityti konferencijoje pranešimą aktyvi nuoroda čia. 

               10. Galimos pranešimų pateikimo formos: 

               10.1. virtualus, tiesioginis pranešimas; 

               10.2. stendinis pranešimas; 

               10.3. įrašo demonstravimas; 

               10.4. kita forma. 

               11. Pranešimo tematika turi atitikti konferencijos tikslą.  

               12. Pranešimui skiriama iki 20 min. 

               13. Konferencija nemokama.  

               14. Kelionės išlaidų konferencijos organizatoriai neapmoka. 

VI. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA 

               15. Konferencija vyks 2020 m. vasario 20 d. Vilniaus Barboros Radvilaitės 

progimnazijos aktų salėje, I aukštas (Genių g. 8/4, Vilnius).  

               16. Konferencijos pradžia 10.30 val. (registracija nuo 10.00 val.). 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

                17. Vykdytojai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konferencijos nuostatus bei 

programą (1 priedas). 

                18. Konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išduotos pažymos apie dalyvavimą 

renginyje. 

                19. Dalyvių skaičius ribotas ir registracija gali būti nutraukta viršijus planuojamą 

dalyvių skaičių. 

                20. Registracijos ir kitais klausimais teirautis telefonu: +37067796697 
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                                                                       1 priedas 

 

Respublikinė praktinė mokytojų konferencija 

,,Kryptingas informatikos ugdymas 1-4 kl.“  

2020-02-20 

 

PROGRAMA 

 

2020 m. vasario 20 d. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos aktų salėje I a.  

(Genių g. 8/4, Vilnius) 

 

10.00-10.30 

 

 

Dalyvių registracija 

 

10.30-12.30 

 

 

Pranešimai  

 

12.30-13.00 

 

 

Pietų pertrauka 

 

13.00-16.00 

 

Veiklų, skirtų pradinukų informatiniam ir 

skaitmeniniam raštingumui ugdyti, praktinis 

išbandymas 

 

16.00-16.30 

 

 

Konferencijos refleksija 

_________________________ 


