Respublikinė mokytojų teorinė-praktinė konferencija ,,Gamtamokslinio ugdymo
įtaka vaikų pažintinės kompetencijos plėtotei“

Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje organizuota respublikinė mokytojų metodinėpraktinė konferencija „Gamtamokslinio ugdymo įtaka vaikų pažintinės kompetencijos plėtotei“. Kaip teigė
Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja Snieguolė Stravinskienė, konferencija
buvo naudinga ne tik todėl, kad pedagogai turėjo galimybę susipažinti su įdomiais, gamtosaugines,
ekologines idėjas atspindinčiais pranešimais, bet ir pasidalinti gerąja profesine patirtimi apie tai, kaip ugdyti
palankų aplinkai gyvenimo būdą, kaip formuoti vertybines nuostatas mokykloje bei ikimokyklinėse įstaigose,
teikiant ekologijos ir aplinkosaugos žinių, integruojant gamtos mokslus į kitų dalykų programas.
Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų mokytojų bendradarbiavimą, dalinantis gerąja patirtimi,
plėtojant mokinių gamtamokslinę kompetenciją, taikant inovatyvius, kūrybiškus mokymo metodus bei
priemones. Renginyje dalyvavo daugiau nei šimtas mokytojų iš Alytaus, Lazdijų, Jonavos, Trakų,
Žiežmarių, Marijampolės, Kauno, Birštono ir iš Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų. Konferencijos
dalyvius sveikino Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir mokyklos direktorė
Ramutė Siliūnienė, renginyje viešėjo Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas
Jevgrafijus Samuchovas bei vyriausioji specialistė Lina Gražulienė, Druskininkų švietimo centro padalinio,
susijusio su mokymu, vedėja Snieguolė Stravinskienė.
Konferenciją sudarė trys skirtingos sudedamosios dalys: pirmiausia visi dalyviai bendroje
renginio dalyje išklausė pagrindinį pranešimą, kurį skaitė VGTU dėstytoja, docentė, daktarė Lina
Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė. Lektorė pristatė pranešimą „Tarpdiscipliniškumas: pažinimas, kūrybiškumas,
refleksija“, vėliau dalyvavo diskusijoje bei atsakė į pedagogams rūpėjusius klausimus. Bendras abiejų
įstaigų sąlyčio taškas yra tai, kad ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerinis licėjus, ir „Saulės“
pagrindinė mokykla dalyvauja respublikiniame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“.
Antroje konferencijos dalyje pedagogai pasidalijo į keturias sekcijas, kuriose buvo skaitomi
gamtosaugines, ekologines idėjas atspindintys pranešimai, dalintasi gerąja patirtimi. Iš viso perskaityti 24
pranešimai. Daug dėmesio buvo skirta gamtosauginiam ugdymui neformaliajame mokinių ugdyme –
pristatytos projektų, vasaros stovyklų, netradicinių pamokų patirtys.
Trečioji konferencijos dalis leido pasinerti į neatrastą gamtos pasaulį, naudojant 3D
išmaniuosius akinius. Į interaktyvų kabinetą, kuris „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių yra labai
mėgstamas, galėjo patekti visi konferencijos dalyviai: biologijos, geografijos, chemijos ir netgi matematikos
dalykų programas pristatė svečiai iš UAB „Biznio mašinų kompanija“.
Renginio pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti į mokyklos aktų salę, kurioje Druskininkų
savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė L. Gražulienė apibendrino konferencijos rezultatus,
pasidalijo darbo sekcijose įžvalgomis bei kvietė įgytą patirtį pritaikyti mokinių ugdymo procese.
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