PATVIRTINTA
Palangos moksleivių klubo direktoriau
2020 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-15

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „NEFORMALIOJO VAIKŲ UGDYMO GALIMYBĖS
IR IŠŠŪKIAI“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės konferencijos „Neformaliojo vaikų ugdymo galimybės ir iššūkiai“ nuostatai
reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimą;
2. Kviečiami neformaliojo vaikų ugdymo pedagogai, organizatoriai, vadovai;
3. Respublikinę konferenciją „Neformaliojo vaikų ugdymo galimybės ir iššūkiai“ organizuoja
Palangos moksleivių klubas;
4. Informaciją apie konferenciją teikia Palangos moksleivių klubo pavaduotoja ugdymui
Raimonda Aleksandravičienė (el. paštas: moksleiviuklubas@gmail.com, tel.8-460-48416).

II SKYRIUS
AKTUALUMAS
5. Neformalusis vaikų švietimas yra neatsiejama ugdymo dalis, tikslingai orientuota į
kompetencijų ir sėkmingos asmenybės konstravimą. Ši švietimo sritis sukuria alternatyvią
mokymosi erdvę, teikia prasmingo laisvalaikio galimybes ir turi pozityvios įtakos sprendžiant
popamokinio užimtumo problemas. Vis dar jaučiama atskirtis tarp formaliojo ir neformaliojo
švietimo, tačiau nemažiau svarbu skirti pakankamai dėmesio neformaliojo švietimo veiklų
kokybei. Bendradarbiavimas ir patirties sklaida padeda užtikrinti kokybiškesnį paslaugų
vaikams organizavimą, lengviau spręsti problemas.
III SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Konferencijos tikslas – pasidalinti neformaliojo vaikų ugdymo patirtimi ir apžvelgti kylančius
iššūkius.
Uždaviniai:
 Skatinti pedagogų bendradarbiavimo, komunikavimo kompetencijas;
 Pristatyti kūrybiškumą ir inovatyvumą skatinančius metodus, pasidalyti unikaliomis ir
tradicinėmis mokymo (-si) idėjomis neformaliame ugdyme;
 Aptarti neformaliojo vaikų švietimo problemas.
IV SKYRIUS
KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS
7. Renginys vyks 2020 m., gegužės 15 d., penktadienį, Grafų Tiškevičių alėja 1, Palanga 00135;
8. Konferencijos pradžia – 10.00 val. (Dalyvių registracija nuo 9.30 val.);

9. Konferencijos pranešėjų registracija vyks iki 2020 m. balandžio 1 d. užpildžius formą
www.moksleiviuklubas.lt svetainėje;
10. Žodinių pranešimų trukmė – 15-20 min.
11. Galimos pranešimų temos:
 Inovatyvūs, veiklai įkvepiantys metodai;
 Unikalios ir tradicinės mokymo idėjos;
 Ugdymas netradicinėse aplinkose;
 Šiuolaikinių priemonių naudojimas;
 Kūrybiškumo ugdymas;
 Pedagogų bendradarbiavimas neformaliojo švietimo ugdyme;
 Iššūkiai susiduriant organizuojat neformaliojo švietimo veiklą;
 Iššūkiai vykdant užsiėmimų veiklą;
 ir panašiai.
12. Konferencijos dalyvių-klausytojų registracija vyks iki 2020 m. gegužės 1 d. www.semiplius.lt
sistemoje.
13. Konferencijos programa bus parengta iki 2020 m. balandžio 15 d. ir patalpinta įstaigos
svetainėje www.moksleiviuklubas.lt.
V SKYRIUS
KONFERENCIJOS ORGANIZACINĖ GRUPĖ
Primininkas:
Eglė Bučienė – Palangos moksleivių klubo direktorė;
Nariai:
Raimonda Aleksandravičienė – Palangos moksleivių klubo direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Žilvinas Kažys – Palangos moksleivių klubo neformaliojo švietimo mokytojas;
Renata Ivaščenkienė – Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytoja ekspertė.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Visi konferencijos dalyviai gaus akredituotus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, o
pranešėjai – pažymas apie skaitytą pranešimą. Konferencijos dalyvio mokestis – 5 eurai.
15. Kelionės išlaidos ir maitinimas yra dalyvio ir/ar siunčiančios organizacijos atsakomybė.
respublikinė konferencija „neformaliojo vaikų ugdymo galimybės ir iššūkiai“
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