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April 14, 2023  10.00 AM 

Šiauliai, Lithuania 
 

INVITATION 

We would like to kindly invite IBDP teachers to participate in the International Methodological 

and Practical Conference which will take place in Šiaulių Didždvario gimnazija on the 14th 

April,  2023. 

 

AIM 

To share experiences of teaching in IBDP, increase and empower professional and core competences 

in order to improve students’ performance and  achievement.   

 

TOPICS 

 Differentiation, individualization and personalization learning and teaching experiences 

 Assessing learning and evaluating individual progress 

 Implementation of CAS activities 

 Academic honesty  

 Teaching soft skills: critical thinking, creativity and problem solving.  

IMPLEMENTING THE IB DIPLOMA PROGRAMME IN 

LITHUANIA: EXPERIENCES, OPPORTUNITIES AND 

CHALLENGES.  



 Educational strategies which enable to share the responsibility for the educational process 

among teachers, students and their parents.  

 Global and local context of teaching in IBDP, the analysis of experience.  

 Importance of feedback and reflection for the improvement of teaching and learning 

processes. 

PRESENTATIONS 

Oral or video presentation, discussion 

 

REGISTRATION 

Speakers are welcome to register by the 3rd April, 2023 and fill in 2 registration forms:   

 www.semiplius.lt 

 registracijos anketą. 

Participants are welcome to register by the 10th April, 2023  in  www.semiplius.lt 

 

CERTIFICATES 

Conference speakers and participants will be  provided with the qualification certificates from the 

Panevėžys Education Centre.  

 

REGISTRATION FEE 

Free of charge  

 

CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE  

Project Coordinator: 

Rima Tamošiūnienė, Šiaulių Didždvario gimnazija, International Baccalaureate Diploma 

Programme (IBDP) Coordinator 

Organizers: 

Daiva Bukelytė, Šiaulių Didždvario gimnazija, IT expert teacher, IBDP Computer Science teacher. 

Alla Chvostova, Šiaulių Didždvario gimnazija, English expert teacher, IBDP Language B (English 

B) teacher.  

Janina Dombrovskienė, Šiaulių Didždvario gimnazija, Lithuanian expert teacher, IBDP Language A 

(Lithuanian A) teacher. 

Rima Ernestienė, Šiaulių Didždvario gimnazija, IT and Mathematics teacher-methodologist, IBDP 

Mathematics teacher.  

Aistė Venclovienė, Šiaulių Didždvario gimnazija, Mathematics expert teacher,  IBDP Mathematics 

teacher. 

 

 

For further information: 

Email: tbdidzdvaris@gmail.com 

Telephone: +370 687 27022 

 

  

http://www.semiplius.lt/
https://forms.gle/WcqsVdsrk2iBM9486
http://www.semiplius.lt/
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Tarptautinė TB mokytojų  

metodinė-praktinė konferencija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m. balandžio 14 d. 10.00 val. 
 

KVIETIMAS 

Kviečiame TB mokyklų mokytojus į respublikinę metodinę-praktinę konferenciją, kuri vyks 

2023 m. balandžio 14 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje 

 

TIKSLAS  

Pasidalinti gerąja patirtimi dirbant pagal TB programą, plėtoti ir gilinti dalykines, didaktines ir 

bendrąsias kompetencijas, padedančias siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų. 

 

PROBLEMINĖS SRITYS 

 Personalizavimo, individualizavimo ir diferencijavimo patirtys 

 Individualios mokymosi pažangos vertinimas 

 CAS veiklų įgyvendinimas 

 Akademinis sąžiningumas  

 Patirtys ugdant aukštesniojo lygmens mąstymo gebėjimus (kritinį, analitinį, kūrybinį 

mąstymą, gebėjimą spręsti problemas) 

 Ugdymo strategijos, leidžiančios efektyviai dalintis atsakomybe už mokymo(si) kokybę tarp 

ugdymo proceso dalyvių – mokinių, mokytojų, vadovų, tėvų. 

 Globalaus ir vietos konteksto aktualumas mokymo programoje, praktinių pavyzdžių analizė 

 Grįžtamojo ryšio svarba mokymo, mokymosi procesui ir vertinimo tobulinimui. 
 

  

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMO PATIRTYS, GALIMYBĖS, IŠŠŪKIAI 

LIETUVOJE 



DARBO FORMOS 

Žodiniai, vaizdo pranešimai, diskusijos. 

 

REGISTRACIJA 

Pranešėjai registruojasi iki 2023 m. balandžio 3 d. ir pildo dvi registracijos formas:  

 www.semiplius.lt 

 registracijos anketą. 

Klausytojai registruojasi iki 2023 m. balandžio 10 d. www.semiplius.lt 

 

PAŽYMOS 

Konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išduodamos Panevėžio švietimo centro pažymos.  

 

MOKESTIS 

Dalyvavimas nemokamas.  

 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Projekto kuratorius: 

Rima Tamošiūnienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato diplomo programos 

koordinatorė  

Darbo grupė: 

Daiva Bukelytė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, 

tarptautinio bakalaureato diplomo programos informatikos mokytoja  

Alla Chvostova, Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, tarptautinio 

bakalaureato diplomo programos anglų kalbos mokytoja  

Janina Dombrovskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, 

tarptautinio bakalaureato diplomo programos lietuvių kalbos mokytoja  

Rima Ernestienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų ir matematikos mokytoja 

metodininkė, tarptautinio bakalaureato diplomo programos matematikos mokytoja  

Aistė Venclovienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, tarptautinio 

bakalaureato diplomo programos matematikos mokytoja  

 

 

Informacija teikiama: 

El. paštu: tbdidzdvaris@gmail.com 

Telefonu: +370 687 27022 

http://www.semiplius.lt/
https://forms.gle/WcqsVdsrk2iBM9486
http://www.semiplius.lt/
mailto:tbdidzdvaris@gmail.com

