TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA

PATVIRTINTA
Žalgirių gimnazijos direktoriaus

2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-36
LIETUVOS GIMNAZIJŲ MOKYTOJŲ
KONFERENCIJOS „UGDYMO REZULTATYVUMAS GIMNAZIJOJE ŠIANDIEN IR
RYTOJ“ NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Virtuali mokytojų konferencija (toliau - konferencija) skirta paminėti Tauragės Žalgirių
gimnazijos 50 - mečiui.
2. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi vykdant įvairias veiklas gimnazijose, sėkmės
istorijomis, vykdytais projektais, gimnazijose susiformavusiomis tradicijomis, patirtimi ir atradimais
dirbant nuotoliniu ir hibridiniu būdu siekiant ugdymo rezultatyvumo.
3. Konferencija „Ugdymo rezultatyvumas gimnazijoje šiandien ir rytoj“ vyks nuotoliniu būdu
„Microsoft Teams“ platformoje 2022 m. balandžio 12 d. (antradienį). Pradžia - 12.00 val.
4. Konferencijos programa ir prisijungimo nuoroda prie konferencijos platformos bus atsiųsti
užsiregistravusiems dalyviams el. paštu, likus 2 dienoms iki renginio pradžios.
5. Konferencijos koordinatorės ir organizatorės: gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Trijonienė ir gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, anglų kalbos mokytoja-ekspertė Janina
Pukelienė.
6. Konferencijos organizacinis partneris – Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras.
7. Konferencijos kalba: lietuvių.
PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA
11.50 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 14.30

–
–
–
–
–

Pranešėjų ir dalyvių prisijungimas.
Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis.
Pirma dalis. Įvadinis pranešimas.
Pertrauka.
Antra dalis. Darbas dalykinėse grupėse.
Mokytojų pranešimai.
14.30 – 14.45
–
Konferencijos apibendrinimas, refleksija.
8. Informacija apie konferenciją skelbiama gimnazijos tinklalapyje https://www.zalgiriai.lt

DALYVIŲ REGISTRACIJA

9. Kviečiami mokytojai dalykininkai pasidalinti savo patirtimis ir idėjomis vykdant įvairias
veiklas gimnazijose. Pranešimo trukmė 7-10 min.
10. Konferencijos pranešėjai ir dalyviai registruojami iki 2022 m. balandžio 7 dienos. Pranešėjų
skaičius ribotas.
11. Pageidaujančius konferencijoje pasidalinti savo patirtimi, prašome užpildyti pranešėjo
anketą. Registraciją rasite žemiau pateiktoje nuorodoje (jei nuoroda tiesiogiai neveikia, nukopijuokite
ją į paieškos lauką):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5y68uaDcI7HhECSNi3idkAkQ_2hDcZDFrA6m
N-KhqPyjqXg/viewform
12. Pageidaujančius konferencijoje dalyvauti klausytojais, prašome užpildyti dalyvio anketą.
Registraciją rasite žemiau pateiktoje nuorodoje (jei nuoroda tiesiogiai neveikia, nukopijuokite ją į
paieškos lauką):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ytjV4i6oVnVBlfqsTrVJsag9tov-BbXFfE4hGtVfrCsuA/viewform
13. Konferencijos dalyviams bus išduodamos Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro
pažymos apie dalyvavimą (elektroniniu formatu).
14. Konferencijos pranešėjams bus išduotos Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro
pažymos apie vykdytą metodinę veiklą (elektroniniu formatu).
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Informaciją apie konferenciją teikia:
Tauragės Žalgirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė
tel. (8 446) 57705, el.p. lina.zalgiriai@gmail.com
arba
Žalgirių gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė Janina Pukelienė
tel. +370 68373353, el.p. janina.zalgiriai@gmail.com
16. Organizatoriai įsipareigoja apie galimus konferencijos organizavimo pakeitimus informuoti
iš anksto visus užsiregistravusius dalyvius.
___________________

