Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų seminaro-konferencijos
„GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO SVARBA IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“
NUOSTATAI

Seminaro-konferencijos aktualumas.
Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas ikimokykliniame amžiuje yra vienodai svarbus ir pedagogams, ir
tėvams. Siekdami tinkamai ugdyti vaikų gyvenimo įgūdžius keliame tikslą ne tik mokyti vaiką prisitaikyti
visuomenėje ir elgtis pozityviai, bet ir formuoti nuostatą gebėti veiksmingai susidoroti su kasdieninio
gyvenimo poreikiais ir problemomis.

Seminaro-konferencijos tikslas.
Pasidalinti praktinės veiklos patirtimi ugdant vaikų gyvenimo įgūdžių: savęs pažinimo, bendravimo,
bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo ir gyvenimo sunkumų įveikimo, vertybines nuostatas nuo
ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus.

Seminaro-konferencijos uždaviniai.
1. Plėsti ikimokyklinių įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą skleidžiant gerąją patirtį.
2. Skatinti gebėjimą priimti bendrus sprendimus ir jų laikytis.
3. Parengti metodines rekomendacijas tėvams, pedagogams gyvenimo įgūdžių ugdymo tematika.

Seminaro-konferencijos rengėjas.
Kauno Šančių lopšelis-darželis - Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos
„Sveikatos Želmenėliai” narys.

Seminaro-konferencijos partneriai.
Kauno rajono švietimo centras.

Seminaro-konferencijos dalyviai.
Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.

Seminaras-konferencija įvyks 2010 m. gegužės mėn. 12 d. Kauno Šančių lopšelyje-darželyje
(Miglovaros g. 14, Kaunas).
Registracijos pradžia – 9.30 val., konferencijos pradžia – 10.00 val.

Seminarui-konferencijai siūlome parengti 1-2 pranešimus šiomis temomis:.
 Aš savitas ir ypatingas;
 Mano kūnas;
 Kasdieniai gebėjimai ir šeima;
 Aš tarp kitų;
 Meninio ugdymo(si) galimybės formuojant pozityvų vaikų elgesį;
 Dorovinių elgesio taisyklių formavimas ir jų pritaikymas kasdieninėse situacijose;
 Emocinės būsenos ir jų išraiška;
 Kita jums aktuali tema

Reikalavimai pranešimų medžiagai:
Pranešimas turi būti parengtas ir pristatomas Microsoft Office Power Point programa ir surinktas
Microsoft Word programa „Times New Roman“ šriftu su 1,5 intervalo tarpais tarp eilučių.
Puslapio parametrai: viršuje – 2 cm, kairėje – 3 cm, apačioje – 2 cm, dešinėje – 1 cm.
Teksto pavadinimas – 16 paryškintas šriftas. Autorius ir organizacija – 14 paryškintas šriftas.
Pranešimo pristatymo trukmė 5-10 min.

Kontaktinė informacija:
Pasiteirauti ir konsultuotis galima telefonais:
Direktorė (8-37) 34 15 06,
Pavaduotoja ugdymui (8-37) 34 15 04
El. adresai: sanciudarzelis@one.lt, ldsanciu@gmail.com

Pageidaujantys skaityti pranešimą, prašome užpildyti dalyvio anketą ir atsiųsti iki š.m. balandžio 20 d.
el.paštu: ldsanciu@gmail.com arba sanciudarzelis@one.lt.

