
PATVIRTINTA  

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos direktoriaus  

2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-368 

 

             

             
 

RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KONFERENCIJA 

„MOKYKLOS TRANSFORMACIJA ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO KONTEKSTE“ 

N U O S T A T A I 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuostatai reglamentuoja respublikinės metodinės-praktinės konferencijos „Mokyklos 

transformacija atnaujinto ugdymo turinio kontekste“ (toliau – Konferencija) tikslus, uţdavinius ir 

organizavimą. 

2. Konferenciją organizuoja Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

3.  Konferencijos partneriai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo 

agentūra, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos socialinio 

emocinio ugdymo institutas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centras, Programa 

„Kurk Lietuvai“, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Plungės rajono Ţemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus gimnazija, Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

 

4. Konferencijos tikslas – telkti akademinę, švietimo įstaigų praktikų-lyderių ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) bendruomenę, siekiant kokybiškai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. 

5. Uţdaviniai: 

5.1. atskleisti pasirinktų ugdymo krypčių tikslingumą ugdymo turiniui; 

5.2. išgryninti ugdymo sričių sąsajas su mokyklos pasirinktomis ugdymo kryptimis: 

5.2.1. atskleidţiant fizinio raštingumo galimybes; 

5.2.2. siekiant sveikos gyvensenos ir mitybos darnos; 

5.2.3. atskleidţiant STEAM veiklų galimybes; 

5.2.4. kuriant darnios ir tvarios visuomenės bendradarbiavimo tinklus (EKO); 

5.2.5. uţtikrinant socialinio emocinio ugdymo(-si) ir mokymo(-si) klasėje/mokykloje dermę; 

5.2.6. siekiant aktyvaus tėvų į(si)traukimo ugdymo turinio kūrime; 

5.2.7. pristatant įgyvendintas projektines veiklas Lietuvoje/uţsienyje, jų poveikį ugdymo 

proceso sėkmei; 

5.2.8. pristatant skaitmeninių inovacijų ir technologinių sprendinių galimybes ugdymo 

procese. 

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konferencijos dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų mokytojai (5–12 klasių), tėvai (globėjai, rūpintojai), akademinė bendruomenė. 

7. Konferencijos programa (priedas): 

I dalis – Konferencijos atidarymas, plenarinis pranešimas. 

II dalis – Darbas grupėse. 

III dalis – Konferencijos refleksija, uţdarymas. 



8. Konferencija vyks 2022 m. gruodţio 2 d. 11.00-15.00 val. Lietuvos sporto universiteto 

Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, adresas: Chemikų g. 30, Kėdainiai.  

9. Papildomą informaciją teikia: direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Plungienė, el. p. 

daiva.plungiene@kedainiuausra.lt, tel. nr. 8 611 32178, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. 

Kuperskienė el. p. aurelija.kuperskiene@kedainiuausra.lt, tel. nr. 8 620 57741. 

 

IV SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TEMINĖS KRYPTYS 

 

FIZINIS RAŠTINGUMAS. Fizinis raštingumas – raktas į vaiko sėkmę. Aktualu: fizinio 

raštingumo gairių modelio taikymas mokyklose; fizinio raštingumo ugdymo patirtys visose 

socialinėse grupėse, iššūkiai bei galimybės; olimpinių vertybių sklaida, motyvavimas ir 

atsakomybės būti fiziškai aktyviam visą gyvenimą įkvėpimas. 

 

SVEIKA GYVENSENA IR MITYBA. Sveikos gyvensenos ir mitybos dermė ugdyme. 

Aktualu: vaikų mitybos ir fizinio aktyvumo problemos; visavertės mitybos, pagrįstos sveikos 

mitybos tradicijomis, akcentavimas; darbo patirtis vykdant sveikatinimo veiklas bendrojo ugdymo 

mokyklose; visa apimančios sveikatos stiprinimo sistemos bei sveikatai palankios aplinkos kūrimas. 

 

STEAM. STEAM ugdymas: kelionė kūrybiškumo, dialogo, praktinių kompetencijų link. 

Aktualu: tikslingas ugdymo(si) metodų, formų ir uţduočių parinkimas siekiant padėti mokiniams 

įgyti įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo, ţaidimo, kūrybos, 

socialinių sąveikų); mokymo(si) siejimas su mokinių gyvenimo patirtimis; sąlygų modeliuoti ir 

spręsti realaus pasaulio problemas sudarymas; galimybė ugdytis realiam gyvenimui aktualius 

mąstymo ir veiklos gebėjimus, kritinio mąstymo ugdymas; projektinės veiklos pamokoje; 

mokomųjų dalykų dermė ir integracijos galimybės įgyvendinant STEAM. 

 

EKO. Tvarus ugdymas pasauliui. Aktualu: sėkmės pavyzdţiai įgyvendinant aplinkosauginį 

ugdymą, taikant integruotas EKO veiklas; švietimo tvariam vystymuisi kultūros kūrimas šalies 

mokyklose; tarpinstitucinis bendradarbiavimas formuojant aplinkosauginį ugdymą; 

bendradarbiavimas su Lietuvos ir uţsienio mokyklomis, bendros veiklos su socialiniais partneriais. 

 

SOCIALINIS EMOCINIS UGDYMAS. Socialinio emocinio ugdymo(-si) ir mokymo(-si) 

klasėje dermė. Aktualu: SEU įtaka ugdymo įstaigų klimatui; asmeninių, komandos ir bendrųjų 

ugdymo įstaigos vertybių svarba vaiko ugdyme; SEU kompetencijų stiprinimas kiekvienoje 

pamokoje. 

 

TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI). Tėvai švietimui: kaip? Aktualu: besimokančios, 

veikiančios, augančios tėvų bendruomenės puoselėjimas; tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimo ir 

domėjimosi atnaujintu ugdymo turiniu stiprinimas. 

 

PROJEKTINĖS VEIKLOS. Projektinės veiklos integracija į ugdymo turinį. Aktualu: 
projektų vykdymo patirtis, nauda bei pritaikymas ugdymo procese; projektinės veiklos Lietuvoje ir 

uţsienyje: eTwinning, ERASMUS+ projektinės veiklos, jų integravimas į ugdymo turinį. 

 

SKAITMENINIS UGDYMAS. Skaitmeninės švietimo ugdymo transformacijos 

galimybės. Aktualu: skaitmeninio švietimo ekosistemos (skaitmeninių mokymo(si) įrankių ir 

skaitmeninio turinio, mokytojų skaitmeninių kompetencijų) naudojimas, plėtra ir palaikymas 

Lietuvos mokyklose; mokinių skaitmeninių kompetencijų tobulinimas formaliajame ir 

neformaliajame ugdyme; kaip nuo skaitmeninio raštingumo pereinama prie skaitmeninio 

kompetentingumo: kibernetinis saugumas ir asmens duomenų tvarkymas, skaitmeninis 

pilietiškumas, etika ir sprendimų priėmimas, ţinių kaupimas iš internetinių tinklų ir virtualių 

aplinkų bei bendradarbiavimas jose. 
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V SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

10. Konferencijos dalyvių registracija vykdoma elektroninėje registracijos sistemoje adresu 

www.semiplius.lt iki 2022 m. lapkričio 18 d. Konferencijos dalyviai registracijos metu turi 

pasirinkti vieną darbo grupę (skaičius grupėje – 25 dalyviai). 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Konferencijos darbo grupių moderatoriams bus išduodamos paţymos, konferencijos 

dalyviams – paţymėjimai. 

12.  Konferencijos metu bus fotografuojama, filmuojama renginio viešinimo tikslu. 

 

 

_______________________________ 
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    Respublikinės metodinės-praktinės švietimo 

    darbuotojų konferencijos „Mokyklos transformacija 

    atnaujinto ugdymo turinio kontekste“ nuostatų 

    Priedas 

 
 

RESPUBLIKINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS 

„MOKYKLOS TRANSFORMACIJA ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO KONTEKSTE“ 

P R O G R A M A 

 

2022 m. gruodţio 2 d. 

 

I DALIS 11.00–11.45 val. 

10.30–11.00 val. Dalyvių registracija 

11.00–11.15 val. Konferencijos I dalies atidarymas 

Sveikinimo ţodis (Kėdainių rajono savivaldybės administracijos švietimo 

skyriaus vedėja V. Dobrovolskienė). 

Pranešimas „Ugdymo turinio atnaujinimo eiga Kėdainių rajone“ (Kėdainių 

rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė, atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos vadovė V. Lukšienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos direktorė, ugdymo turinio atnaujinimo koordinatorė  

I. Neliupšienė). 

11.15–11.45 val. Plenarinis pranešimas 

„Visapusiškos asmenybės ugdymas: lūkesčiai, dabartis ir ateities perspektyva“ 

(Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio 

rengimo skyriaus metodininkė, kuruojanti išorės vertintoja dokt. J. 

Tumlovskaja). 

II DALIS 11.45–12.50 val. 

11.45–12.50 val.  Ugdymo krypties darbo 

grupė 

Moderatorius 

1. Fizinis raštingumas – 

raktas į vaiko sėkmę. 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

direktorius K. Šileikis, Olimpinių švietimo 

programų vadovas P. Martinkėnas. 

2. Sveikos gyvensenos ir 

mitybos dermė ugdyme. 

Lietuvos sporto universiteto mokslo 

darbuotojas dr. P. Minderis. 

3. STEAM ugdymas: 

kelionė kūrybiškumo, 

dialogo, praktinių 

kompetencijų link. 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

STEAM centro Chemijos ir biologijos 

laboratorijos metodininkė dr. I. Kerienė. 

4. EKO: tvarus ugdymas 

pasauliui. 

Prezidento V. Adamkaus gimnazijos direktorė  

R. Mikalauskienė. 

5. Socialinio emocinio 

ugdymo(si) ir mokymo(si) 

klasėje dermė. 

Plungės rajono Ţemaičių Kalvarijos  

M. Valančiaus gimnazijos direktorė  

R. Pakalniškienė. 

6. Tėvai švietimui: kaip? NŠA metodininkė, asociacijos „Tėvai 

švietimui“ pirmininkė K. Paulikė. 

7. Projektinės veiklos 

integracija į ugdymo 

turinį. 

eTwinning ambasadorė, Telšių „Germanto“ 

progimnazijos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė G. Ramanauskienė. 



8. Skaitmeninės švietimo 

ugdymo transformacijos 

galimybės. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

švietimo transformacijos (EdTech) projekto 

vadovė J. Kugytė, programos „Kurk Lietuvai“ 

koordinatorės dr. E. Karosienė, J. Skerniškytė. 

III DALIS 13.00–14.30 val. 

13.00–13.40 val. Darbo grupėse pristatymas, sėkmingo ugdymo krypčių įgyvendinimo trikdţių 

įvardijimas (darbo grupių moderatoriai). 

13.40–14.00 val. Idėjų banko kūrimas. 

14.00–14.30 val. Idėjų banko sprendinių pristatymas. 

14.30–15.00 val. Apibendrinimas, refleksija. 

 

   


