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RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS
„AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ ĮTRAUKUSIS UGDYMAS - ŠIANDIENA IR

PERSPEKTYVOS“ NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės konferencijos „Aklųjų ir silpnaregių įtraukusis
ugdymas šiandien ir perspektyvos“ (toliau – Konferencija) organizavimo ir vykdymo tvarką.
Konferenciją organizuoja Klaipėdos regos ugdymo centras.

2. Konferencija skiriama Regos ugdymo centro 50 - mečiui paminėti.

II. SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Tikslas: skleisti gerąja darbo patirtį mokinių bei suaugusiųjų turinčių regėjimo negalią
įtraukiojo ugdymo aspektu, aptarti inovatyvių metodų taikymo, vidaus ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo įtaką ugdymo(si) pasiekimų kokybei.

4. Uždaviniai:
4.1. Apibendrinti Regos ugdymo centro darbuotojų patirtį;
4.2. Atskleisti įvairaus amžiaus žmonių, turinčių skirtingą regos negalią, švietimo pagalbos bei

ugdymo turinio individualumą;
4.3. Skatinti mokytojus reflektuoti savo veiklą ir dalintis gerąja darbo patirtimi;
4.4. Tobulinti mokytojų ir specialistų kompetencijas, gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

III. SKYRIUS
KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

5. Konferencija vyks 2019 m. kovo mėn. 20 Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
bibliotekoje (H.Manto g. 25, Klaipėda). Konferencijos pradžia 13.00 val. (dalyvių registracija nuo
12.00 val.).

6. Konferencijos dalyviai: Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyriaus specialistai, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, bendrojo
ugdymo mokyklų vadovai bei įvairių dalykų mokytojai, logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai,
specialieji pedagogai, mokytojai ugdantys mokinius turinčius regos sutrikimų.

7. Konferencijos dalyvio (klausytojo) užpildytą registracijos anketą (1 priedas) siųsti el. paštu:
info@ruc.lt iki 2019 m. vasario mėn. 22 d.

8. Dalyviai renkasi pranešimo ir/ar metodinio darbo pristatymo būdą. Dalyvio registracijos anketoje
(1 priedas) nurodoma pranešimo tema bei kokios techninės įrangos reikės.

9. Pranešimo trukmė iki 15 minučių.
10. Pranešimo tema tūrėtų atitikti pranešimų tematiką.
11. Konferencijos pranešimų tematika:
11.1.Pagalbos vaikui, turinčiam regėjimo sutrikimų teikimas ir ugdymosi galimybės

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
11.2. Mokinys su regos sutrikimu klasėje: iššūkiai ir pasiekimai;
11.3. Suaugusių neregių socialinis ugdymas ir saviraiškos plėtotė.
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12. Iškilus klausimams konferencijos dalyviai gali kreiptis el. paštu info@ruc.lt, telefonu 8
46 346033.

13. Konferencijos programa likus savaitei iki renginio bus patalpinta Regos ugdymo centro
svetainėje http://www.ruc.lt

IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Konferencijos dalyviams bus įteikiami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, o
pranešėjams – pažymos apie skaitytą pranešimą.

15. Konferencijos dalyvio mokestis –3 eurai.
16. Kelionės išlaidas organizatoriai neapmoka.

______________________________________
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1 priedas

Respublikinės konferencijos
„Aklųjų ir silpnaregių įtraukusis ugdymas - šiandiena ir

perspektyvos“
dalyvio (klausytojo) registracijos anketa

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA

Vardas, pavardė......................................................................................................................................

Kvalifikacinė kategorija.........................................................................................................................

Pareigos..................................................................................................................................................

Švietimo įstaiga......................................................................................................................................

Švietimo įstaigos adresas........................................................................................................................

El. paštas, telefonas................................................................................................................................

DUOMENYS APIE DALYVAVIMĄ KONFERENCIJOJE

- skaitysiu pranešimą

- būsiu dalyvis

Pranešimo pavadinimas ....................................................................

................................................................................................................................................................

Įranga, reikalinga skaitant pranešimą ......................................................................................................

................................................................................................................................................................
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