RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

Tam, kad vaikas augtų laimingas, reikalinga tinkama žemė, kurią įdirbti ir puoselėti patikėta mums,
suaugusiesiems, pedagogams, tėvams, vadovams, savivaldybių ir šalies švietimo strategams. Tik kartu
kantriai su meile veikdami, tiesdami dialogo tiltus vertai galime tikėtis laukiamo derliaus – vis
daugiau laimės ir džiaugsmo ugdymo (si) procese patiriančio žmogaus...

Konferencija vyks 2018 m. spalio 26 d. Telšių „Džiugo” gimnazijoje
(Sedos g. 29, Telšiai)

PROGRAMA
9.00—9.45 DALYVIŲ REGISTRACIJA
9.45—10.00 SVEIKINIMO ŽODIS| Telšių Žemaitės dramos teatro Vaikų ir jaunimo studija „Savi“, režisierė
Laimutė Pocevičienė; Telšių r. savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai; Telšių „Džiugo“ gimnazijos administracijos
atstovai
10.00—11.00 „XXI a. kompetencijos“ | Dr. Austėja Landsbergienė
11.00—11.20 „Glaudus ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimas siekiant ugdytinių sėkmės“ |
Jurgita Nagienė, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
11.20—11.40 „Mokytojo tapatybės stiprinimas ugdymo(si) kokybės link“| Irena Daubarienė,
Telšių l.-d. „Berželis“ direktorė
11.40—11.55 „Emocinė, socialinė ir akademinė raida naudojant sensorinę technologiją“ | Simona Žalytė-Linkuvienė,
VšĮ ,,Penki pojūčiai“
11.55—12.10 „Inovatyvios priemonės ikimokykliniam ugdymui“| Rūta Kairytė, Biznio mašinų kompanijos (BMK)
projektų vadovė
12.10—13.30 PIETŪS – EDUKACINĖ VALANDA| Dr. A. Landsbergienės knygų pristatymas; BMK inovacijų pristatymas;
Telšių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų stendiniai pranešimai; VšĮ „Penki pojūčiai“ edukacinis stendas
13.30—14.30 DARBAS SEKCIJOSE

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ, DIREKTORIŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI GRUPĖ
13.30—13.40 „Vaikų, tėvelių ir darbuotojų bendruomeniškumo skatinimas pasitelkus etnokultūros lobynus“|
Danutė Popovič, Telšių l.-d. „Mastis” direktorė
13.40—13.50 „Laimingas ugdytojas – laimingas ugdytinis“| Audronė Pitrėnienė, Skuodo vaikų l.-d. direktorė; Simona
Jurčė, Skuodo vaikų l.-d.direktoriaus pavaduotoja ugdymui
13.50—14.00 „Prasmingo ugdymo ir nuotaikingos veiklos dermė“| Reda Jakienė, Šilutės l.-d. „Žvaigždutė“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui; Rasa Stasytienė, Šilutės l.-d. „Žvaigždutė“ socialinė pedagogė metodininkė
14.00—14.10 „Kaip galima prisidėti prie pedagogų profesinės motyvacijos stiprinimo?“| Eugenija Vaičaitytė, Šiaulių
lopšelio-darželio „Coliukė“ direktorė; Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
14.10—14.20 „Kaip „prisijaukinti” darželį?”| Renata Žaromskienė, Šiaulių l.-d. „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo
auklėtoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
14.20—14.30 Refleksija grupėje
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ GRUPĖ
13.30—13.40 „Kūrybiškas žaidimas – sėkmingos ateities raktas“|Reda Mačiūnė, Kelmės l.-d. „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio
ugdymo auklėtoja metodininkė; Jūratė Bimbienė, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
13.40—13.50 „Sveiko, pozityvaus, tyrinėjančio vaiko ugdymo(si) patirtys l-d „Berželis“| Asta Šalkauskienė, Telšių
l.-d. „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė; Aušra Jonkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
13.50—14.00 „Integruotas ugdymas(is) per eTwinning projektus – inovatyvus, patirtinis, įdomus ir vaikui, ir
pedagogui“| Ligita Šapienė, Šiaulių l.-d. „Coliukė“ priešmokyklinio ugdymo logopedė metodininkė; Asta Želionienė,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
14.00—14.10 „Emocinė vaiko sveikata – raktas į jo pozytyvumą ir motyvaciją“| Vaida Jokšienė, Telšių l.-d. „Saulutė“,
priešmokyklinis ugdymas, auklėtoja metodininkė
14.10—14.20 „Tik kurdami mes atrandame džiaugsmą“| Lina Gustienė, Klaipėdos „Vitės” progimnazija, priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
14.20—14.30 Refleksija grupėje

PROGRAMA
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ GRUPĖ
13.30—13.40 Video pranešimas „Pasakų laboratorija“| Rūta Krivickienė, Šiaulių l.-d. „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo
pedagogė; Ingrida Jočienė, socialinė pedagogė; Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė, logopedė
13.40—13.50 „Atrandame kalbėjimo džiaugsmą, mokydamiesi kartu ir kitaip”| Laura Stasiulienė, Telšių l.-d. „Berželis“,
logopedė metodininkė
13.50—14.00 „Vaiko ugdymo sėkmės Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Atžalynas“| Liudmila Požėrienė, Klaipėdos l.-d.
„Atžalynas“ auklėtoja metodininkė; Rima Kubilienė, auklėtoja metodininkė; Jūratė Apulskienė, auklėtoja metodininkė
14.00—14.10 „Inovatyvių metodų taikymas ugdant vaikų kalbinius gebėjimus”| Lina Sakienė, Telšių l.-d. „Eglutė”,
vyresnioji logopedė
14.10—14.30 Refleksija grupėje
14.30—14.45 DARBO GRUPĖSE REFLEKSIJA
14.45—18.00 TELŠIŲ LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ LANKYMAS

