RESPUBLIKINĖ UGDYMO ĮSTAIGŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„Ankstyvasis saugaus eismo ugdymas – investicija į vaiko, kaip atsakingo keliautojo
ateitį“

2017 m. kovo 6 d.
Vilnius
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konferencija „Ankstyvasis saugaus eismo ugdymas – investicija į vaiko, kaip atsakingo keliautojo
ateitį“ (tolia – konferencija) skirta paminėti balandžio 6 – ąją Lietuvoje minimai saugaus eismo
dienai.
2. Konferenciją organizuoja Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos
valdyba, „Švietimo ekspertai“, UAB, Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“.
II. TIKSLAS
3. Pedagogų saugaus eismo kompetencijos plėtojimas ugdomosios patirties pagrindu.
III. UŽDAVINIAI
4. Atskleisti ugdymo būdus, padedančius ikimokyklinio amžiaus vaikus supažindinti su kelio
ženklais, bei saugaus elgesio kelyje taisyklėmis.
5. Apžvelgti žaidimų įtaką ikimokyklinio amžiaus vaikų saugaus eismo kultūros ugdymuisi.
6. Atskleisti išvykos ir ekskursijos, kaip vienos iš saugaus eismo kultūros ugdymo formų, galimybes.
IV. DALYVIAI
7. Ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos
pareigūnai, Lietuvos geležinkelių muziejaus darbuotojai, „Jaunieji kelininkai“, kitų, vaikų saugumu
besidominčių, organizacijų atstovai.

V. KONFERENCIJOS LAIKAS, UŽDUOTYS IR SĄLYGOS
8. Konferencija vyks 2017 m. balandžio 6 d. 10.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte, Vilniuje). Konferencijai siūloma rengti žodinius ir
stendinius pranešimus, metodinių priemonių, leidinių pristatymus. Konferencijoje yra laukiami ir
klausytojai (priedas Nr.2).
9. Žodiniais pranešimais pristatoma praktinė veikla. Žodinio pranešimo trukmė 10 min. Pranešimas
turi būti pateiktas Power Point programa arba filmuota praktinės veiklos video medžiaga. Pranešimo
medžiagą
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10. Stendinis pranešimas pateikiamas A2 formato vertikaliame lape. Pranešimo tekstą .doc formatu
(ne daugiau dviejų lapų) kartu su .jpg formato nuotraukomis (ne daugiau keturių vienetų) pateikti iki
2017 m. kovo 20 d. „Švietimo ekspertai“, UAB, el. p. info@svietimoekspertai.lt. Originalą pristatyti
atsinešti į konferenciją.
11. Paraiškas, žodiniam, stendiniam pranešimui, metodinių priemonių, leidinių pristatymui (priedas
Nr. 1) pateikti iki 2017 m. kovo 20 d. „Švietimo ekspertai“, UAB, el. p. info@svietimoekspertai.lt.
12. Konferencijos dalyvio mokestis 10 Eur. Apmokėjimą norėtume gauti iš anksto, nurodant savo
ugdymo instituciją ir dalyvių pavardes, už kuriuos daromas pavedimas. Pavedimus prašome atlikti
iki 2017 m. balandžio 4 d. imtinai. Jeigu apmokėsite vėliau, apmokėjimą patvirtinanti kvitą turėti su
savimi konferencijos dieną. Išskirtinais atvejais, nesant galimybės padaryti pavedimo, prašome iš
anksto paskambinti organizatoriams. Registruotis į konferenciją ir dėl papildomos informacijos
apmokėjimo bei kitais klausimais kreiptis elektroniniu paštu info@svietimoekspertai.lt arba telefonu
8 659 09717.
13. Konferencijos darbotvarkė bus nurodyta renginio programoje.
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