
PATVIRTINTA 

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2023 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V2-44 

 

 

RASEINIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ  

KONFERENCIJOS „UNIVERSALUSIS DIZAINAS ĮTRAUKIAJAME UGDYME: 

IŠŠŪKIAI, GALIMYBĖS, PRAKTINIAI SPRENDIMAI“ APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pedagogų konferencijos „Universalusis dizainas 

įtraukiajame ugdyme: iššūkiai, galimybės, praktiniai sprendimai“ (toliau – Konferencija) aprašas 

reglamentuoja Konferencijos tikslą, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Raseinių r. Ariogalos gimnazija ir Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnyba. 

3. Konferencijos aprašas skelbiamas interneto svetainėse: http://ariogalosgimnazija.lt, www.rspt.lt  

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konferencijos tikslas – skleisti gerąją pedagogų darbo patirtį, skatinti jų bendradarbiavimą. 

5. Konferencijos uždaviniai: 

5.1. sudaryti pedagogams galimybę pasidalyti gerąja darbo patirtimi; 

5.2. puoselėti pedagogų saviraišką, kūrybiškumą bei novatoriškus siekius; 

5.3. pasidalinti praktinėmis žiniomis apie įtraukiojo ugdymo(si) galimybes pamokoje ir įrankius, 

kurie padeda mokiniams patirti  sėkmę bei siekti įgytų žinių pritaikymo praktikoje; 

5.4. skatinti glaudesnį pedagogų bei ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ir profesinę sklaidą. 

 

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

6. Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. 

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Konferencija vyks 2023 m. balandžio 13 d. Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje (Ariogala, 

Vytauto g. 94). 

8. Dalyvių registracija – 9.30-10.00 val. 

9. Konferencijos pradžia – 10.00 val. 

10. Konferencijos dalyvio mokestis – 4 Eur. 

http://ariogalosgimnazija.lt/
http://www.rspt.lt/
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11. Konferencijos klausytojams bus išduodamos Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 

kvalifikacijos tobulinimo pažymos. 

12. Konferencijos lektoriams bus išduodamos Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos. 

13. Informaciją apie konferenciją teikia Sigutė Mačiūnienė, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė, el. p. sigute.maciuniene@ariogalosgimnazija.lt , tel. 8 611 

37595 ir Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, tel. 8 601 

74142, el. p. saule.sitaviciene@rspt.lt 

 

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

14. Visus, norinčius konferencijoje skaityti pranešimus, prašome registruotis iki 2023 m. balandžio 

3 d. elektroniniu paštu sigute.maciuniene@ariogalosgimnazija.lt, atsiųsti užpildytą registracijos 

anketą (pridedama). 

15. Dalyvių registracija vyksta www.semiplius.lt iki 2023 m. balandžio 11 d. 

16. Konferencijos darbotvarkė užsiregistravusiems dalyviams bus išsiųsta el. paštu. 

 

VI. KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI 

17. Pranešimų sritys: 

17.1. sėkmės/nesėkmės pamokoje;  

17.2. ugdymo diferencijavimas – prielaida visaverčiam mokinio dalyvavimui ugdymo procese; 

17.3. universalaus dizaino naudojimas tiriamajai veiklai; 

17.4. universalaus dizaino naudojimas savarankiškam mokymuisi; 

17.5. įvairių mokymo/si priemonių panaudojimas mokomosios medžiagos pateikimui, kurios 

padeda pasiekti visus mokinius; 

17.6. refleksija ir grįžtamasis ryšys; 

17.7. neformaliojo švietimo veikla ugdymo įstaigoje; 

17.8. klasės auklėtojo vaidmuo ugdymo procese;  

17.9. projektinė veikla mokykloje ir pamokoje;  

17.10. pilietinės akcijos mokyklose ir jų reikšmė mokinių savimonei;  

17.11. gerosios patirties sklaida skatinant mokytojų bendradarbiavimą, bendruomeniškumą. 

18. Pranešimų forma nereglamentuojama – gali būti įvairios pateikimo formos. 

19. Pranešimo trukmė 5-7 minutės. 

20. Pranešimo tema turi atitikti konferencijos tikslą ir uždavinius. 

21. Pranešimo temą suformuluoja pats pranešėjas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

mailto:sigute.maciuniene@ariogalosgimnazija.lt
mailto:saule.sitaviciene@rspt.lt
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22. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos aprašą. 

                                                                                                                            

 

________________________ 
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REGISTRACIJOS ANKETA 
 

Dalyvio vardas  

Dalyvio pavardė   

Dalyvio kontaktai – telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas 

 

Pranešimo ar pristatymo sritis  

Pranešimo ar pristatymo tema   

Pranešimo ar pristatymo forma  

 

Anketas siųsti Raseinių r. Ariogalos gimnazijos metodinės tarybos pirmininkei Sigutei Mačiūnienei 

iki 2023 m. balandžio 3 d. elektroniniu paštu sigute.maciuniene@ariogalosgimnazija.lt  

 

 

__________________ 
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