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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULĖTEKIS“ 

KONFERENCIJA „ALFA KARTOS VAIKŲ SOCIALINIO, EMOCINIO INTELEKTO 

UGDYMAS VAIKŲ DARŽELYJE“ 

(skirta Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ 40-mečiui) 

 

N U O S T A T A I 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Konferencijos „Alfa kartos vaikų socialinio, emocinio intelekto ugdymas vaikų darželyje“ 

(skirtos Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ 40-mečiui) nuostatai, reglamentuojantys 

konferencijos tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferencijos partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos ikimokyklinio ugdymo 

skyrius, VšĮ Trakų švietimo centras, VšĮ „Vaiko labui“.  

 

II. TIKSLAS 

 

3. Dalintis gerąja darbo patirtimi ugdant Alfa kartos vaikų socialinį, emocinį intelektą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Suteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

3.2. Siekti nuolatinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus  amžiaus pedagogams, pagalbos vaikui 

specialistams galimybę pasidalinti savo gerąja darbo patirtimi,  ugdant Alfa kartos vaikus socialinio, 

emocinio intelekto.pedagogų, pagalbos  vaikui specialistų, tėvų bendradarbiavimo, padedant  ugdyti 

socialinius, emocinius įgūdžius. 

 

 

                                                                           IV. DALYVIAI 

 

4.Konferencijoje „Alfa kartos vaikų socialinio, emocinio intelekto ugdymas vaikų darželyje“ 

kviečiami dalyvauti lopšelių-darželių, darželių-mokyklų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, pagalbos vaikui specialistai (specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, socialiniai 

pedagogai), pateikę paraiškas. 

 

                                           V. DALYVAVIMO KONFERENCIJOJE SĄLYGOS  

 

5.1. Pageidaujantys skaityti žodinius pranešimus pateikia paraiškas iki 2019 m. spalio10 d. el. paštu 

danuteurbsiene@gmail.com , nurodydami pranešimo, projekto, tyrimo medžiagos ir kt. temą (Priedas 

mailto:danuteurbsiene@gmail.com


Nr.1 ,,Paraiškos forma“). Pranešime turi atsispindėti konferencijos tema – Alfa kartos vaikų 

socialinio, emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinėje, priešmokyklinėje ugdomojoje veikloje. 

Žodiniai pranešimai gali būti pristatyti Power Point programa, filmo, žaidimo, atvejo ar situacijos bei 

kita pristatymo forma. Žodinio pranešimo trukmė 10 min. 

5.2. Stendinius pranešimus pateikti A1 formato lapuose. Jie turi būti informatyvūs, atitinkantys 

skelbiamą temą. Stendinius pranešimus atsinešti konferencijos dieną ir pateikti organizatoriams prieš 

registracijos pradžią. 

5.3. Klausytojai, norintys dalyvauti konferencijoje, registruojami el. paštu 

rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt iki 2019 m. spalio10 d. 

5.4. Konferencijos darbotvarkė bus nurodyta programoje, kurią organizatoriai įteiks kiekvienam 

dalyviui prieš konferenciją. 

 

VI. KONFERENCIJOS VIETA IR LAIKAS 

 

6.1. Konferencija ,,Alfa kartos vaikų socialinio, emocinio intelekto ugdymas vaikų darželyje“, vieta 

Genių g. 12, Vilnius, tel. : 8(5)2673731 ar 8-695-68313 

6.2. Konferencijos data – 2019 m. spalio 22 d., 13:00 val. 

 

VII. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ l. e. p. direktorė Aneta Gracjana Lapcun 

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Jakštaitė 

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“  logopedė Danutė Urbšienė 

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ psichologė Irena Zdanovič 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Konferencijos dalyviams bus išduodami konferencijos dalyvio  pažymėjimai.  Pažymėjimus 

išduos Všį Trakų švietimo centras. Akreditacijos pažymos Nr. 092. 

8. Konferencijos pranešėjams ir stendinių pranešimų rengėjams bus išduodamos pažymos.  

9. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus ir programą. 

 

 

 

____________________ 
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                                                                                                                                          Priedas Nr.1 

 

 

 

(įstaigos pavadinimas) 

PAGEIDAUJANČIŲ DALYVAUTI KONFERENCIJOJE  

,,ALFA KARTOS VAIKŲ SOCIALINIO, EMOCINIO INTELEKTO UGDYMAS VAIKŲ 

DARŽELYJE” 

 

P  A  R  A  I  Š  K  A 

2019- 09 - 

Pageidaujančio dalyvauti vardas, pavardė, pareigos 

 

 

 

Žodinio pranešimo tema Stendinio pranešimo tema ir lapų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinio asmens duomenys (el. paštas, telefonas) 

 

 

 

 

Direktorius           ..................................... 

 


