
                                                                     

 

Šalies pradinio ugdymo mokytojų praktinė-metodinė  

konferencija 

„MĄSTYMO KULTŪROS STIPRINIMAS PRADINĖJE MOKYKLOJE“ 

 

Siekiame skatinti inovatyvaus ir personalizuoto pradinio 

mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaidą bei pritaikymą siekiant ugdymo proceso 

kokybės 

Preliminari programa 

2018-02-21  

 

10.30–11.00 val. Dalyvių registracija, kava  

11.00–11.15 val. Konferencijos atidarymas (svečių ir Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio 

mokinių sveikinimai) 

11.15–11.30 val. „Ar mokame mokyti dabartines kartas?“, Laima Sirutienė, mokyklos darželio 

„Saulės gojus“ direktorė 

Kuo ypatingi šiuolaikiniai vaikai ir kokie metodai labiausiai padeda jiems siekti optimalių ugdymosi 

rezultatų?  

 

11.30–11.45 val. „Mąstymo žemėlapių taikymas“, Lina Venskutė, Vilniaus „Žiburio“ pradinės 

mokyklos direktorė 

8 mąstymo žemėlapiai, pavyzdžiai 

 

11.45–12.00 val. „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas gilinant metakognityvinius 

gebėjimus", Jolanta Andruškevičienė, Velžio gimnazijos mokytoja, ir Asta Sakalienė, „Vilties“ 

progimnazijos mokytoja 

 

12.00–12.15 val. „Mąstymo pagrindas – refleksija“, Asta Žaludienė, Naujamiesčio gimnazijos 

mokytoja 

Refleksijos reikšmė lavinant mąstymą, įsivertinimo būdai ir metodai 

 

12.15–12.30 val. „Klasės internetinio puslapio privalumai“, 

Skirmantė Petrauskienė, Pažagienių mokyklos-darželio mokytoja 

Efektyvus dalijimasis informacija 

 

12.30–13.15 val. Pietų pertrauka 

13.15–14.00 val. Pranešimai ir praktinės veiklos grupėse 

 

 

 



I grupė (salė) 

13.15–13.30 val. „Įtraukiantis mokymas(-is)“, Alma Briedienė, Naujamiesčio gimnazijos mokytoja 

Kiekvieno mokinio personalizuoto ugdymo(-si) svarba ir motyvacijos skatinimo būdai šiuolaikinėje 

pamokoje 

 

13.30–13.45 val. „ClassDojo“ mokinių elgesio, veiklos ir pasiekimų fiksavimui bei stebėjimui, 

Vaida Šiaučiūnė, Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

Įrankis mokinių elgesio ir veiklos bei pasiekimų fiksavimui bei stebėjimui 

 

13.45–14.00 val. Grupės diskusija ir refleksija 

 

II grupė (2 klasė) 

13.15–13.30 val. „Stebiu. Tyrinėju. Atrandu“, Kristina Karosienė, Vilniaus „Žiburio“ pradinės 

mokyklos mokytoja 

Kaip ugdomas mokinių mąstymas atliekant bandymus, tyrinėjimus 

 

13.30–13.45 val. „Kaip sužadinti mokinių mąstymą?“, Rima Sankaitienė, Naujamiesčio gimnazijos 

mokytoja 

Kodėl svarbu mokyti(s) mąstyti, kaip ir kokiomis priemonėmis  

ugdyti mokinių mąstymo gebėjimus, praktinė mokinių 

veikla, skatinanti mąstymą. 

 

13.45–14.00 val. Grupės diskusija ir refleksija 

 

III grupė (1 klasė) 

 

13.15–13.30 val. „Informatinį mąstymą ugdančios priemonės“, Rita Banel, Vilniaus „Žiburio“ 

pradinės mokyklos mokytoja 

BlueBot'ai ir IT pradiniame ugdyme 

 

13.30–13.45 val. „Mąstymą skatinantys klausimai“, Gražina Baublienė, Vilniaus „Žiburio“ 

pradinės mokyklos mokytoja 

Klausimų rūšys, skaitomo teksto suvokimas, skirtukai 

 

13.45–14.00 val.  Grupės diskusija ir refleksija 

 

14. 00 –14. 30 val. Konferencijos apibendrinimas (salė) 


