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RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PEDAGOGŲ  KONFERENCIJOS „SVEIKATINIMO DIENŲ ORGANIZAVIMO 

GALIMYBĖS ĮGYVENDINANT SVEIKATĄ STIPRINANČIAS VEIKLAS 

IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE“ NUOSTATAI 
 
 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Respublikinės pedagogų konferencijos „Sveikatinimo dienų organizavimo galimybės 

įgyvendinant sveikatą stiprinančias veiklas ikimokyklinėje įstaigoje“ (toliau – Konferencija) 

nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus. 

2. Konferenciją organizuoja Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“. 

3. Konferencijos nuostatai skelbiami Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ internetinėje 

svetainėje www.elektrenupasaka.lt  

4. Konferencijos partneris – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konferencijos tikslas – pasidalinti žiniomis, skleisti pedagoginę patirtį ir keistis 

vertingomis idėjomis su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais. 

6. Konferencijos uždaviniai: 

6.1. suteikti galimybę kiekvienam konferencijos dalyviui realizuoti savo idėjas, išreikšti 

sukauptas žinias; 

6.2. pasidalinti vaikų sveikatos įgūdžių formavimo ikimokyklinėje įstaigoje galimybėmis ir 

įvairove; 

6.3. atskleisti šeimos ir ikimokyklinės įstaigos bendradarbiavimo svarbą. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Konferencijoje dalyvauja respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai.  

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR TERMINAI 

 

        8. Konferencija vyks 2020 m. lapkričio 11 d., 10.00 val. adresu: Elektrinės g. 8, Elektrėnai. 

9. Konferencijos darbo formos: žodiniai ir/arba stendiniai pranešimai. 

10. Pranešimai turi atitikti Konferencijos temą: 

10.1. Sveikatinimo dienų organizavimas įstaigoje. 

10.2. Šeimos įtraukimas į sveikatinimo dienų organizavimą. 

10.3. Vaikų sveikatos įgūdžių formavimo, sveikatą stiprinančios veiklos organizavimo,  

sveikatinimo dienose įvairovė. 

11. Reikalavimai stendiniams pranešimams: 

http://www.elektrenupasaka.lt/


11.1. stendinio pranešimo apimtis iki 1x1 m.;  

11.2. pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai įstaigos sveikatinimo dienai pristatyti; 

11.3. pranešime gali būti naudojami vaikų piešiniai, nuotraukos; 

11.4. stendinį pranešimą dalyviai pakomentuoja žodžiu; 

12. Reikalavimai žodiniams pranešimams: 

12.1. iki 12 skaidrių paruoštas pristatymas su Microsoft Power Point programa; 

12.2. pranešimo pristatymo trukmė iki 10 min.; 

12.3. pranešimo tematika turi atspindėti konferencijos temos sritis. 

13. Norintys dalyvauti Konferencijoje, registruojasi iki 2020 m. lapkričio 9 d., užpildžius 

dalyvio anketą (Priedas) ir siunčia elektroniniu paštu: pasaka@elektrenai.lt  

14. Užsiregistravę į Konferenciją dalyviai gaus konferencijos programą el. paštu, nurodytu 

dalyvio anketoje. 

15. Informacija teikiama telefonu (8-528) 39 660. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Pranešėjams bus išduodamos laisvos formos pažymos. 

 

___________________________ 
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Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogų konferencijos 

„Sveikatinimo dienų organizavimo galimybės 

                                                                           įgyvendinant sveikatą stiprinančias veiklas 

                                                                           ikimokyklinėje įstaigoje“  nuostatų 

                                                                            

                                                                            Priedas 

 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Įstaigos pavadinimas, el. pašto adresas 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, el. paštas, 

telefono numeris 

 

 

 

 

Pranešimo pavadinimas 

 

 

 

Pranešimo forma (stendinis ar žodinis) 

 

 

□ Stendinis 

□ Žodinis 

___________________ 


