
      

 

PATVIRTINTA 

Anykščių r. Troškūnų  Kazio Inčiūros gimnazijos 

direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-1 

 

AUKŠTAITIJOS REGIONO PEDAGOGŲ  

GEROSIOS PATIRTIES NUOTOLINĖS KONFERENCIJOS 

„BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO KRYPTIS – ORIENTACIJA Į KOMPETENCIJAS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Aukštaitijos regiono pedagogų gerosios patirties nuotolinės konferencijos 

„Bendrųjų programų atnaujinimo kryptis – orientacija į kompetencijas“ (toliau – Konferencija) tikslą, 

uždavinius, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Konferenciją organizuoja Anykščių r. Troškūnų  Kazio Inčiūros gimnazijos (toliau – Gimnazija),  

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba. 

3. Konferencija skirta Aukštaitijos regiono pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams.  

 

II SKYRIUS  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

4. Konferencijos tikslas – suburti Aukštaitijos regiono pedagogus dalintis gerąja patirtimi, inovatyviomis 

praktikomis apie bendrųjų programų atnaujinimo kryptis, orientuotas į kompetencijas. 

5. Konferencijos uždaviniai:  

5.1. dalintis kompetencijų ugdymo įvairiose veiklose patirtimi; 

5.2. dalintis įtraukiojo ugdymo sėkmių patirtimi; 

5.3. dalintis savivaldaus mokymosi įtakos mokinių pasiekimams patirtimi; 

5.4. dalintis asmeninėmis pedagoginių kompetencijų tobulinimo sėkmėmis. 

 



III SKYRIUS 

 DALYVIAI 

 6. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Aukštaitijos regiono pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai ir 

kiti švietimo darbuotojai. 

 

IV SKYRIUS  

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Konferencijos data ir laikas – 2023 m. vasario 14 d. 10.00 val.  

8. Konferencija organizuojama nuotoliniu būdu Zoom aplinkoje. Nuoroda į Konferenciją bus išsiųsta 

2022 m. vasario 13 d. Jūsų nurodytu el. paštu. 

9. Pranešėjai ir dalyviai registruojasi internetinėje registravimo sistemoje www.semiplius.lt  

10. Pristatymo forma: žodinis arba vaizdinis pranešimas.  

11. Konferencijos programa bus paskelbta iki 2023 m. vasario 8 d.  

12. Pasikeitus Konferencijos datai ar laikui, užsiregistravę dalyviai bus informuojami atskiru raštu.  

13. Informaciją apie Konferenciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Paliulionienė, 

virginija.paliulioniene@troskunai.anyksciai.lm.lt tel. 867713599,  

troskunu@gmail.com  tel. 838156392. 

 

V SKYRIUS  

REIKALAVIMAI PRANEŠIMŲ RENGĖJAMS  

14. Žodinio arba vaizdinio pranešimo trukmė iki 15 min.  

15. Pranešimo pavadinimas.  

16. Pranešimo autorius / -iai: vardas/-ai, pavardė /-ės, atstovaujama organizacija, pareigos, kontaktai: el. 

paštas, telefonas.  

17. Santraukos teksto apimtis iki 200 žodžių.  

18. Pranešimų santraukos priimamos iki vasario 6 d. (imtinai)  registracijos forma. 

19. Apie santraukos gavimą ir kvietimą skaityti pranešimą Konferencijoje  autoriai bus informuoti 

nurodytu elektroniniu paštu iki 2023 m. vasario 8 d.  

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 20. Informacija apie Konferenciją skelbiama Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos interneto 

svetainėje https://troskunai.anyksciai.lm.lt/  

mailto:virginija.paliulioniene@troskunai.anyksciai.lm.lt
mailto:troskunu@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLb6Dg2YLpAiUYbNGYkAKafJLGPb9uTw15m0E4fV3d54jzxw/viewform
https://troskunai.anyksciai.lm.lt/


21. Konferencijos pranešėjams bus išduotos Anykščių švietimo pagalbos tarnybos pažymos. 

22. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus ir programą. 

 

______________________________ 


