
 

 

PATVIRTINTA  
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II RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS 

 

„INOVACIJŲ INTEGRAVIMO GALIMYBĖS  

UGDYMO KOKYBĖS GERINIMUI“  

 

 

NUOSTATAI 

 

Inovacijos ugdymo srityje apima platų temų spektrą: IT, tarpdalykiniai ryšiai, mokinio ir 

mokytojo santykiai. Bendradarbiavimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, gebėjimas kritiškai 

įvertinti savo įgūdžius ir gaunamą informaciją − būtent šiuos gebėjimus kaip esminius diegiant 

inovacijas mokyklose nurodo pažangiausios švietimo sistemos.  

Kokios inovacijos ugdymo kokybės gerinimui šiandien mokyklai aktualiausios – tai ir yra 

pagrindinė konferencijos tema.  

 

I. KONFERENCIJOS TIKSLAS 

 

Aptarti inovacijų integravimo švietime galimybes, jų svarbą ugdymo kokybei gerinti, 

skatinti šalies pedagogų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi. 

  

II. UŽDAVINIAI 

 

1. Susipažinti su ugdymo inovacijomis, jų integracijos ypatumais ir galimybėmis. 

2. Ieškoti naujų mokymo metodų ir formų, motyvacijos būdų mokinių ugdymo kokybės 

gerinimui. 

3. Aktyvinti muzikos, meno, dailės, teatro ir kitų formaliojo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo įstaigų pedagogų bendradarbiavimą bei metodinę veiklą. 

4. Dalytis gerąja patirtimi, kaip tobulinti ugdymo procesą siekiant mokinio asmeninės 

ūgties. 

 

III. PRANEŠIMŲ TEMOS 

 

1. Ugdymo naujovės. 

2. Kūrybiškumo įvairovė. 

3. Inovacijos dalyko metodikoje.   

4. Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese. 

5. Dailė ir teatras ugdyme. 

 

Kviečiame teikti individualių pranešimų paraiškas iki 2020 m. kovo 10 d.  

Paraiška ir pranešimo santrauka (ne daugiau 150 žodžių) turi būti siunčiama el. paštu 

laima.zurava@alytausmuzika.lt 
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IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

Šalies muzikos, meno, dailės, teatro ir kitų formaliojo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo įstaigų pedagogai. 

 

 

V. KONFERENCIJOS VIETA IR LAIKAS, PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

Konferencija vyks 2020 m. kovo 27 d. 10.00 val. Alytaus muzikos mokykloje (Sporto g. 12, 

Alytus). Registracija 9.30−10.00 val. 

Dalyviai registruojasi (užpildytą dalyvio anketą atsiunčia) iki 2020 m. kovo 10 d. el. paštu 

laima.zurava@alytausmuzika.lt  

Konferencijos pranešėjams ir dalyviams bus išduodami Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos pažymėjimai (pranešėjams – nemokamai, dalyviams − 2 eur). Konferencijos 

programa bus išsiųsta visiems užsiregistravusiems. 

 

VI. ORGANIZATORIAI  

 

Organizatorius − Alytaus muzikos mokykla (Sporto g. 12, Alytus), tel. (8 315) 74 115,                 

el. p. amm@muzika.alytus.lm.lt 

 

Partneriai – Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vytauto 

Didžiojo universitetas, Vilniaus dailės akademija, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

menų mokykla. 

 

Organizacinis komitetas: 

 

Pirmininkė – Undinė Pinkevičienė, Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, tel. +370 699 49198, el. p. undine.pinkeviciene@alytausmuzika.lt 

 

Koordinatorius – Rita Frendzelienė, Alytaus muzikos mokyklos styginių instrumentų 

skyriaus metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė, tel. (+370 616) 49 563,  el. p. 

rita.frendzeliene@alytausmuzika.lt 

 

Nariai: 

Gabrielė Dambauskaitė − Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Aneta Miliauskaitė – Alytaus muzikos mokyklos smuiko mokytoja; 

Laima Žurava – Alytaus muzikos mokyklos bibliotekininkė. 
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