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„GEROS MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ PAMOKOS LINK: KAIP 

GERINAME MOKINIŲ PASIEKIMUS“ 

KVIETIMAS 

http://www.svcentras.lt/


Maloniai kviečiame pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir 

profesinių mokyklų, kolegijų bei universitetų matematikos ir informacinių 

technologijų (IT) mokytojus, dėstytojus į konferenciją, kuri vyks 2016 m. 

vasario 12 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje. 

Mokslinės metodinės-praktinės konferencijos organizatoriai siekia aptarti, kaip 

užtikrinti aukštą matematikos, informacinių technologijų mokymo lygį Lietuvos 

mokyklose, kelti mokytojų kūrybiškumą, suteikti mokytojams galimybę semtis žinių 

bei dalintis savomis.  

PROBLEMINĖS TEMOS: 

 pamokos planavimo ir organizavimo formos bei būdai, gerinantys mokinių 

išmokimo kokybę; 

 mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo, pasiekimų vertinimo bei 

įsivertinimo pamokose patirtis; 

 sėkmingi individualizavimo ir diferencijavimo pavyzdžiai pamokose; 

 inovaciniai mokymo/si metodai ir jų taikymas, siekiant pagerinti mokinių 

mokymą(si); 

 informacijos ir komunikacijos technologijos, įrankiai ir priemonės ugdymui 

individualizuoti. 

 e. mokymosi proceso įgyvendinimo būdai, siekiant gerinti pamoką. 

 mokymas(is) kitose erdvėse (pokyčiams ir tobulėjimui palankių ugdymosi aplinkų 

kūrimo ir tobulinimo patirtis) – žengiame iš klasės ribų; 

 mokytojų parengtų priemonių, pritaikytų skirtingų gebėjimų mokinių ugdymui(si), 

pristatymas; 

 bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas, įgyvendinant ugdomuosius projektus; 

 gerus pasiekimus tarptautiniuose tyrimuose parodžiusių šalių patirties analizė ir 

galimybės jų patirtį taikyti Lietuvos mokyklose; 

 tarptautinių programų International Baccalaureate Diploma Programme, Middle 

Year Programme ir pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų sinergija.  

DARBO FORMOS: pranešimai, stendiniai ir videopranešimai, diskusijos. 
 

REIKALAVIMAI STENDINIAMS PRANEŠIMAMS 
Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai probleminei sričiai pristatyti. 

Pateikiama pranešimo santrauka raštu, akcentuojant jo aktualumą, tikslus, uždavinius ir 

rezultatus. 

Pranešimas turi tilpti 1 kv. m. plote. 

Pranešėjas parengia stendinio pranešimo trumpą pristatymą (3 min.) žodžiu. 

REIKALAVIMAI METODINIAMS STRAIPSNIAMS (JŲ TEZĖMS), KURIE 

BUS PUBLIKUOJAMI LEIDINYJE 
Dokumentas turi būti surinktas teksto rengimo programa Microsoft Word, failo pavadinimas 

Pavarde_vardas.docx. Tekstas renkamas Times New Roman šriftu vieno intervalo eilėtarpiu 

A4 formato lape. Paveikslai, lentelės, schemos turi būti sunumeruoti, parašyti 

pavadinimai. Paraštės: kairėje – 2 cm, dešinėje – 2 cm, viršuje – 2 cm, apačioje – 2 cm.  

Leidinys bus NESPALVOTAS. 

Pranešimo apimtis – ne daugiau kaip du A4 formato puslapiai. 

Šrifto dydis (pt), šrifto stilius 
Pavadinimas didžiosiomis raidėmis eilutės viduryje 14 pusjuodis 

Autorius, kvalifikacinė kategorija / pedagoginis vardas 

eilutės viduryje 12 pusjuodis 

Organizacija (įstaigos pavadinimas) eilutės viduryje 10 pasviręs (kursyvu) 

Pagrindinis tekstas (abipusė lygiuotė) 12 normalus 

Formulės rašomos naudojant standartinį Word formulių 

redaktorių (Equation Editor) 
12  

Lentelės, schemos  numeruojamos.  Lentelių, schemų, 

paveikslų pavadinimai po jais eilutės viduryje 
10 normalus 

Literatūros šaltiniai numeruojami pagal jų citavimo 

eiliškumą straipsnyje. 
10 normalus 

Reikalavimus atitinkantys ir laiku pateikti pranešimai bus spausdinami konferencijos 

leidinyje. Neatitinkantys reikalavimų arba ne laiku pateikti pranešimai nebus 

spausdinami.  

Renginio pradžia 10.00 val. Registracija 9.00–10.00 val. 

Konferencijos dalyvio mokestis 13 Eur. Mokėti mokestį išankstiniu pavedimu į 

sąskaitą: Nr. LT73 7300 0100 8725 3055, AB bankas „Swedbank“, banko 

kodas 73000, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, įm. Kodas 300056938, 

nurodant „Didždvario konferencijai“. Prašome turėti pavedimo kopiją.  

Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo 

centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Dalyviai registruojami iki 2016 m. vasario 5 d.  Registracijos anketą rasite 

internete adresu: www.dg.su.lt 

Pranešimus leidiniui siųsti iki 2016 m. sausio 11 d. el. paštu 

konferencijadidzdvaris@gmail.com  

Informacija teikiama el. paštu konferencijadidzdvaris@gmail.com arba  

tel. (8 41) 383062. 

Projekto autoriai – veiklos sričių kuratoriai: 
Daiva Bukelytė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, 

(informacinių technologijų programos sritys); 

Rima Ernestienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų ir matematikos 

mokytoja metodininkė (kvalifikacijos tobulinimo konferencijoje klausimai); 

Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas, 

(matematikos programos sritys); 

Aistė Venclovienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, 

(Tarptautinio bakalaureato diplomo programos sritys). 

REGISTRACIJOS ANKETA 

http://www.dg.su.lt/
mailto:konferencijadidzdvaris@gmail.com
mailto:konferencijadidzdvaris@gmail.com
http://goo.gl/forms/l3M3SHSf0L

