
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS MOKYTOJŲ 

METODINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS „ŠIUOLAIKINIO CHEMIJOS IR 

BIOLOGIJOS UGDYMO REALIJOS. PASIDALIJIMAS GERĄJA DARBO 

PATIRTIMI“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios nuostatos reglamentuoja rajoninės  mokytojų metodinės – praktinės gerosios patirties 

sklaidos konferencijos “Šiuolaikinio chemijos ir biologijos ugdymo realijos. Pasidalijimas 

gerąja darbo patirtimi“ (toliau – Konferencija) tikslą, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir 

vykdymo tvarką. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Konferencijos organizavimo tikslas – paskleisti informaciją apie kūrybiškumo ugdymo 

iššūkius ir galimybes,  inovatyvių mokymo metodų taikymą pamokose, dalytis gerąja 

patirtimi, mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti.  

3. Konferencijos uždaviniai:  

3.1. Skatinti aktyvų ir efektyvų mokytojų bendradarbiavimą. 

3.2. Suteikti teorinių ir praktinių žinių biologijos ir chemijos mokytojams. 

3.3. Ugdyti inovatyvumo,  iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. 

3.4. Skatinti mokytojus tikslingai naudoti aktyviuosius mokymo(si) metodus.  

3.5. Pateikti sėkmingos pedagoginės praktikos taikant IKT pavyzdžių.  

 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Konferencija vyks 2016 m. balandžio 7 d. Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje 

(Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius).  

5. Konferencijos pradžia 10 val.  

6. Registracija į konferenciją vyksta internetu iki 2016 m. kovo  24 d. adresu 

n.motiejuniene@gmail.com arba boro13@gmail.com . 

7. Konferenciją organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir 

Vilniaus rajono biologijos ir chemijos mokytojų metodiniai būreliai. 



8. Konferencijos organizavimo grupė:  

Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova, Vilniaus 

rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio nariai  Regina Komar; Nijolė Motiejūnienė, 

Jolanda Repečkienė, Ana Pavilovič – Jančis, Alina Kodikienė, Kristina Voitechovič, Tatjana 

Mincevič, Vilniaus rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio nariai Irena Babinska; Ježi 

Borovik, Elvira Ajauskaitė, Regina Boris, Audronė Vaitkevičienė, Violeta Trifanovienė . 

 

IV. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE 

 

10. Konferencijoje gali dalyvauti Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų biologijos ir  

chemijos mokytojai. 

11. Konferencijos dalyviai turi iki 2016 m. kovo  24 d. pateikti  dalyvio anketą (priedas) ir 

konferencijos metu skaityti pranešimą arba pristatyti metodinį darbą. 

12. Dalyvavimas konferencijoje neskaitant pranešimo ir nepateikiant metodinio darbo yra 

galimas, tačiau tokių dalyvių skaičius yra ribotas. 

13. Žodiniam pranešimui skiriama 5-10 minučių. Gali būti naudojamos pateiktys. 

14. Pranešimo turinys turi atitikti Konferencijos tikslus ir uždavinius. 

15. Pranešimą arba jo tezes pateikti renginio organizatoriams  elektroniniu paštu 

n.motiejuniene@gmail.com arba boro13@gmail.com  iki kovo 24 dienos. 

16. Konferencijos dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus. 

 

V. METODINIŲ DARBŲ PATEIKIMAS 

 

17. Konferencijos metų vyks metodinių darbų paroda. Parodai pateikiami darbai:  

17.1. metodinio darbo organizavimo (ugdymo įstaigoje, rajone, mieste) patirtis, pasiekimai; 

17.2. pedagoginio darbo patirties (dėstomo dalyko, neformaliojo ugdymo būreliui ar grupei ir 

pan.) metodiniai darbai; 

17.3. individualios ir integruotos programos, pamokų planai, konspektai, testai, mokomųjų 

užduočių rinkiniai, didaktinės ir vaizdinės priemonės ir t. t.; 

17.4. projektiniai darbai (teminiai, dalykiniai, individualūs, pedagogų ar mokinių komandos, 

klasės) ir jų vykdymo patirtis; 

17.5. netradiciniai darbo metodai, idėjos ugdytinių veiklos organizavimui;  

17.6. vaizdo medžiaga, renginių scenarijai; 

17.7. neformalaus švietimo patirtis; 



17.8. pedagogų, ugdytinių kūrybos bei tiriamieji darbai; 

17.9. kita nenurodyta edukacinės veiklos darbo patirtis. 

18. Metodinis darbas pateikiamas 1 val. prieš konferencijos pradžią.  

19. Reikalavimai darbams: 

19.1. kiekvienas darbas pateikiamas su anotacija: 

19.1.1. titulinis lapas (mokyklos ar kitos ugdymo įstaigos pavadinimas, darbo pavadinimas, 

autoriaus vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, jei darbas grupinis, nurodyti amžių ar 

klasę, vadovo vardą, pavardę, dėstomo dalyko kvalifikacinę kategoriją); 

19.1.2. turinys; 

19.1.3. metodinio darbo ar priemonės tikslai ir uždaviniai; 

19.1.4. patirties aprašymas; nurodymas,  kaip priemonėmis naudotis; 

19.1.5. išvados, apibendrinimai, nuorodos, naudota literatūra. 

19.2. darbai spausdinti, puslapiai sunumeruoti, susegti į aplankus; darbai į aplankus dedami iš 

viršaus; 

19.3. stendiniai pranešimai turi būti įrėminti ar kitaip parengti eksponuoti; 

20. Metodinio darbo apimtis neribojama. 

 

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Konferencijos aktualiausi pranešimai bus publikuojami organizatorių svetainėse 

www.biologai.jimdo.com bei www.chemijosmokytojui.jimdo.com. 

22. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus. 

 

_________________________________________________ 

 

  



Priedas  

DALYVIO ANKETA 

 

RAJONINĖ KONFERENCIJA 

„ŠIUOLAIKINIO CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS UGDYMO REALIJOS. 

PASIDALIJIMAS GERĄJA DARBO PATIRTIMI“ 

2016 m. balandžio 7 d. Dalyvio anketa (pildyti didžiosiomis raidėmis): 

Vardas  

Pavardė  

Darbovietė  

Pareigos  

Kvalifikacinė 

kategorija 

(pabraukti) 

Mokytojas Vyr. 

mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Ekspertas 

El. paštas  

Telefonas  

Dalyvavimo 

konferencijoje 

forma (įrašyti) 

Pranešimo pavadinimas Metodinio darbo pavadinimas, forma 

 

 

Reikalinga demonstracinė, programinė įranga (įrašyti į žemiau esantį langelį): 

 

 

Anketą išsaugoti ir išsiųsti konferencijos organizatoriams prisegant prie el. laiško 

adresu  n.motiejuniene@gmail.com arba boro13@gmail.com   iki  2016 m. kovo 24 d. 
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