
 

TELŠIŲ RAJONO KIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

VIRTUALIOS METODINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS „NUO UŽDAVINIO IKI 

REZULTATO“ KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 2021 m. balandžio 22 d. 

9.30 – 

10.00

  

 Dalyvių registracija.  

  

10.00 –

10.15 

Sveikinimo žodis. Konferencijos temos pristatymas.  

Eglė Barčauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė; 

Rita Vargalytė, Telšių švietimo centro direktorė; 

Eglė Raudeliūnienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės 

dvaras“ direktorė, bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo 

vertintoja, viena iš programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų profesinių kompetencijų ugdymas siekiant individualios vaiko 

pažangos“ seminarų lektorių;  

Danutė Popovič, Telšių l.-d. darželio „Mastis“ direktorė,  konferencijos 

moderatorė. 

  

10.15  –

11.00  

„Kas augina vaikų pasiekimus: tvari ir pozityvi ugdymo aplinka“ , doc., dr. 

Sergejus Neifachas, VDU Švietimo akademija, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

programų grupė, Vilniaus l.-d. „Jurginėlis“ direktorius. 

  

11.00 – 

11.15 

„Emocinio intelekto lavinimo dirbtuvėlių pristatymas“, Jurgita Paulauskienė, 

Telšių švietimo centro PPT socialinė pedagogė ir Alvyda Beržanskienė, Telšių 

švietimo centro PPT psichologo asistentė. 

   

11.15 –

11.45 

„Nuo Marso iki svogūno“ , Kaišiadorių rajono Žiežmarių mokyklos-darželio 

„Vaikystės dvaras“ priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Natalija Markevičienė. 

  

11.45 – 

12.10 

 

Vykdytų ilgalaikių profesinių kompetencijų tobulinimo programų dalyvių 

anketinių apklausų rezultatų pristatymai: 

Jurgita Nagienė, Telšių l.-d. „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, Programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

profesinių kompetencijų ugdymas siekiant individualios vaiko pažangos“ vadovė; 

 

Rosita Petkuvienė, Telšių l.-d. „Saulutė“ direktorė, Programos „Socialinis 

emocinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ vadovė. 



  

12.10 – 

13.00 

Konferencijos dalyvių stendinių pranešimų virtualus pristatymas. 

13.00 – 

15.00 

Darbas grupėse (pagal dalyvavimą Programose) 

Programa „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių kompetencijų 

ugdymas siekiant individualios vaiko pažangos“: 

13.00 – 

13.10 

„Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektas“, Kaišiadorių rajono 

Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Vaida Augė. 

  

13.10 –  

13.20 

„IKT kaip priemonė ugdymo(si) uždaviniui pasiekti“,  Kaišiadorių rajono 

Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja, anglų, vokiečių ir rusų kalbų vyr. mokytoja Jolita Junelienė. 

  

13.20 – 

13.35 

„Tie kur skraido ir ropoja“, Kaišiadorių l.-d. „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja Inga Sadonienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Zujūtė, 

Rita Tatol. 

  

13.35 – 

15.00 

Telšių rajono mokytojų-Programos dalyvių žodiniai pranešimai.  

  

Programa  „Socialinis emocinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“: 

13.00 – 

15.00 

Telšių rajono mokytojų-Programos dalyvių žodiniai pranešimai. 

  
15.00 – 

15.30 

Diskusijos, konferencijos apibendrinimas. 

  

15.30 – 

16.00 

Konferencijos dalyvių stendinių pranešimų virtualus pristatymas. 

 

 


