
Konferencijos organizatoriai: 

Šiaulių Didždvario gimnazija; 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras. 

Projekto kuratorius: 
Vitalis Balsevičius, Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius, matematikos 

mokytojas metodininkas. 

Recenzentų kolegija (redakcinis metodinis komitetas):  

Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

Rima Ernestienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų ir matematikos 

mokytoja metodininkė, tarptautinio bakalaureato diplomo programos matematikos mokytoja. 

Konsultantai:  

Laima Katilienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodinės pagalbos skyriaus 

vadovė; 

Jolanta Lembertienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė; 

Romualda Pupinytė, Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Vykdytojai (konferencijos darbo grupė): 

Eugenijus Buivydas, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas metodininkas; 

Daiva Bukelytė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų mokytoja 

ekspertė, tarptautinio bakalaureato diplomo programos informatikos mokytoja; 

Lydija Dronova-Platbarzdė, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja; 

Rima Ernestienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų ir matematikos 

mokytoja metodininkė, tarptautinio bakalaureato diplomo programos matematikos mokytoja; 

Kristina Rimkuvienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų vyr. 

mokytoja, Šiaulių Didždvario gimnazijos Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja; 

Marius Sketerskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų mokytojas; 

Irena Šukienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė; 

Aistė Venclovienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, 

tarptautinio bakalaureato diplomo programos matematikos mokytoja; 

Diana Virbickaitė, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, 

ekonomikos mokytoja ekspertė, tarptautinio bakalaureato diplomo programos ekonomikos 

mokytoja. 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras 

Pakalnės g. 6A, 76293, Šiauliai, tel./faks. +370 41 526 045 

http://www.svcentras.lt 

Šiaulių Didždvario gimnazija 

Vilniaus g. 188, 76299, Šiauliai, tel. +370 41 38 30 62 

http://dg.su.lt 
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2020 m. vasario 17 d. 10.00 val. 
Šiaulių Didždvario gimnazijos aktų salė 

(Vilniaus g. 188, Šiauliai) 

 
 

„MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ MOKYMAS  

STEAM KONTEKSTE“ 

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 2020 m. vasario 17 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: 

 matematikos, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų integravimo, 

praktinio taikymo ir problemų sprendimo STEAM pamokose patirtis; 

 techninės kūrybos integracijos su matematika, IKT ir kitais STEAM dalykais 

(menais, technologijomis, gamtos mokslais) idėjos; 

 mokinių mokslinio mąstymo ir praktinių problemų spendimo gebėjimo ugdymo 

patirtis; 

 ugdymo proceso personalizavimas STEAM pamokose atsižvelgiant į mokinių 

individualius raidos ir vystymosi skirtumus, siekiant tobulinti ir formuoti asmeninę 

mokinių motyvaciją mokytis; 

 ugdymo proceso planavimas, organizavimas, valdymas taikant integralaus ugdymo 

strategijas (STEAM); 

 mokinių motyvacijos mokytis ir susidomėjimo gamtos mokslais, technologijomis, 

inžinerija, matematika didinimas  ir skatinimas taikant STEAM modelį; 

 mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijų ugdymas taikant 

STEAM pamokose. 

DARBO FORMOS: pranešimai, stendiniai ir vaizdo pranešimai, 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 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 jiems pavadinimai. 

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

Leidinys bus NESPALVOTAS. Atkreipkite dėmesį į paveikslų, diagramų kokybę. 

Straipsnio apimtis – ne daugiau kaip trys 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 1 pav., 1 lentelė., ....  

Lentelių, schemų, paveikslų pavadinimai po jais eilutės viduryje 
10 normalus 

Literatūros šaltiniai numeruojami pagal  jų citavimo eiliškumą 

straipsnyje. Šaltinius pateikite pagal APA šaltinių sąrašo 

sudarymo  taisykles. 

10 normalus 

Reikalavimus atitinkantys ir laiku pateikti straipsniai bus spausdinami konferencijos 

leidinyje. Neatitinkantys reikalavimų arba ne laiku pateikti straipsniai nebus 

spausdinami.  

Renginio pradžia 10.00 val. Registracija 9.00–10.00 val. 

Konferencijos dalyvio mokestis 15 Eur. Mokėti galima TIK PAVEDIMU. 

Biudžetinėms įstaigoms mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB 

bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu 

į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 

7300. 

Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo 

centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Pranešėjai registruojami ir pranešėjų metodiniai straipsniai leidiniui priimami 

iki 2020 m. sausio 20 d. el. paštu konferencijadidzdvaris@gmail.com  

Klausytojai registruojami iki 2020 m. vasario 12 d.  

Registruotis reikia užpildant dvi formas internete:  

 http://semiplius.lt/ 

 registracijos anketa. 

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 (matematikos programos sritys, kvalifikacijos tobulinimo konferencijoje klausimai). 
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