TARPTAUTINĖ INTEGRUOTA KONFERENCIJA – PRAKTIKUMAS
,,INTERNETO IR NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS
AUKŠTESNIOJO MĄSTYMO GEBĖJIMŲ UGDYMUI“
2018-05-17 d. 10.00 val. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje
Erasmus+ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto ,,Home Alone“ gimnazijos
komanda ir mūsų partneriai – mokiniai ir mokytojai iš Lenkijos, Latvijos, Rumunijos, Graikijos,
Ispanijos, Slovėnijos nuo 2016 m. nagrinėja virtualaus pasaulio įtaką socialiniam emociniam
jaunuolio asmenybės vystymuisi ir ieško atsakymų tema ,,Internetas ir naujos technologijos –
palaima ar prakeikimas“.

Konferencijos tikslas: pasidalinti gerąja patirtimi ugdant mokinių kūrybiškumą IT
srityje projekto partnerių susitikimo metu.
Konferencijos darbo kalbos: anglų / lietuvių.
Konferencijos darbo formos:






pranešimai,
stendiniai pranešimai,
video pranešimai,
kūrybinės dirbtuvės – praktikumai,
diskusijos.

Registracija iki 2018 m. gegužės 1d.
Registracijos formą rasite https://goo.gl/forms/QdU3And241b0VVZb2
Kontaktiniai duomenys:
El.paštas: gitana.mizgeriene@gmail.com
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos anglų k. mokytoja Gitana Mizgerienė
El.paštas: juraben@gmail.com
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos anglų k. mokytoja Jūratė Benediktavičienė

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės direktoriaus
2018 m. kovo 08 d. įsakymu Nr. V- 81
TARPTAUTINĖS INTEGRUOTOS KONFERENCIJOS – PRAKTIKUMO
„INTERNETO IR NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS AUKŠTESNIO
MĄSTYMO GEBĖJIMŲ UGDYMUI“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Integruota konferencija – praktikumas ,,Interneto ir naujųjų technologijų
panaudojimas aukštesniojo mąstymo gebėjimų ugdymui“ yra tarptautinė konferencija, skirta
Erasmus+ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto ,,Home Alone“ rezultatų aptarimui
bei pristatymui.
2. Bendrosios nuostatos reglamentuoja konferencijos tikslus, dalyvius, organizavimo ir
pranešimų pristatymų, kūrybinių dirbtuvių, praktikumų veiklą.
3. Ši konferencija – viena iš tarptautinio projekto ,,Home Alone“ veiklų partnerių
susitikimo metu.
II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Konferencijos tikslas - projekto partnerių susitikimo metu pasidalinti tarptautine
gerąja patirtimi IT srityje ugdant mokinių kūrybiškumą ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.
5. Konferencijos uždaviniai:
5.1. Plėtoti mokinių kūrybinę, organizacinę, techninę kompetencijas, gebėjimus ieškoti,
kurti, atrasti, bendradarbiauti, apibendrinti, pristatyti.
5.2. Aptarti ir išbandyti IT naujoves.
5.3. Ugdyti viešo kalbėjimo, pranešimų rengimo, pristatymo, tarptautinio
bendradarbiavimo įgūdžius.
III. KONFERENCIJOS DARBŲ POBŪDIS
6. Pranešimai,
praktikumai, diskusijos.

stendiniai pranešimai,

video pranešimai,

kūrybinės dirbtuvės,

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI
7. Erasmus+ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto ,,Home Alone“
partneriai – mokiniai ir mokytojai iš Lenkijos, Latvijos, Graikijos, Slovėnijos, Rumunijos,
Ispanijos; visų bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų, neformaliojo mokinių švietimo įstaigų,
studijų, būrelių, 5-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai ir jų IT mokytojai; mokytojai dalykininkai,
psichologai, kiti suinteresuoti asmenys.
V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Žodinio, demonstracinio pranešimo trukmė – iki 7 min., kūrybinės dirbtuvės,
praktikumai – iki 2 val.
9. Konferencija vyks 2018 m. gegužės 17 d., 10:00 val. Priekulės Ievos Simonaitytės
gimnazijoje. Registracija nuo 9:00 val.

10. Dalyvių pranešimų ir kitos veiklos registracija iki 2018 m. gegužės 1 d. adresu
https://goo.gl/forms/QdU3And241b0VVZb2.
11. Dalyvių pranešimų santraukas būtina iki 2018 m. gegužės 7 d. atsiųsti el.paštu
gitana.mizgeriene@gmail.com (dėl galimybės mokiniams – konferencijos vedantiesiems pasirengti
vertimui iš/į anglų – lietuvių kalbas).
12. Konferencijos dieną būtina atsivežti visą pranešimo / pristatymo medžiagą
elektroninėje laikmenoje.
13. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu gitana.mizgeriene@gmail.com, arba
tel.nr. +37065555635; juraben@gmail.com arba tel. nr. +37065015996.
14. Konferenciją organizuoja Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija.
15. Konferencijos organizavimo grupė: gimnazijos direktorius Antanas Alčauskis,
direktoriaus pavaduotojai Robertas Gricenko, Loreta Kaltauskienė, anglų k. mokytoja metodininkė
Gitana Mizgerienė, anglų k. mokytoja metodininkė Jūratė Benediktavičienė, IT mokytoja
metodininkė Daiva Kačinskienė. Konferencijos partneris Klaipėdos rajono švietimo centras.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Konferencijos lektoriams ir dalyviams išduodami Klaipėdos rajono savivaldybės
Švietimo centro kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
17. Pateikti darbai bus grąžinti dalyviams.
18. Numatoma konferencijos informacijos sklaida – tarptautinio projekto ,,Home Alone“
tinklalapis http://homeprojectalone.wixsite.com/homealone, Švietimo mainų paramos fondas
www.smpf.lt, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos tinklalapis https://priekule.klaipeda.lm.lt,
Klaipėdos rajono Švietimo centro tinklalapis www.krsc.lt, Klaipėdos rajono laikraštis ,,Banga“,
Naujienų portalas www.mano-gargzdai.lt
________________________

