
 

 

 

 

 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

„KOLEGA – KOLEGAI“ 

2021 m. lapkričio 16 d. 

PROGRAMA 

 

Laikas Pranešėjas, pranešimo pavadinimas 

13.00 – 13.05 Konferencijos atidarymas 

Alma Reklaitienė, Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorė 

13.05 - 13.10 Dalyvių pasveikinimas 

Ramunė Matonienė, Kietaviškių progimnazijos direktorė 

Ala Pupininkienė, Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė 

13.10 – 13.20 Nuotolinio ugdymo (-si) patirtys Kietaviškių progimnazijoje 

Ramunė Matonienė, Kietaviškių progimnazijos direktorė 

13.20 – 13.30 Etnokultūrinių, pilietinių ir tautinių vertybių ugdymas 

Danutė Gudelienė, Kietaviškių progimnazijos matematikos mokytoja 

metodininkė, Elektrėnų savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė                 

13.30 – 13.40 Kultūros pasas – viena iš patyriminio ugdymo (-si) galimybių 

Neringa Sodaitienė, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos vyr. mokytoja 

13.40 – 13.50 Kada įtraukųjį ugdymą lydi sėkmė ? 

Aurelija Gudelienė, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos specialioji pedagogė  

13.50 – 14.00 Aktyvių veiklų vykdymo pamokose rezultatai 

Erika Komparskienė, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos pradinių klasių 

mokytoja 

14.00 – 14.10 Projektiniai žaidimai su keramika 

Ramutė Stočkūnienė, Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos technologijų 

vyr. mokytoja 

14.10 – 14.20 Kodėl verta skaityti knygas? Savarankiškas skaitymas – kančia ar 

malonumas ? 

Jolita Kazareva, Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos lietuvių kalbos ir 

literatūros vyr. mokytoja  

14.20 – 14.30 Nuodugnaus mokymosi taikymas anglų kalbos pamokose 

Vilija Špiliauskaitė, Vievio gimnazijos anglų kalbos mokytoja  

14.30 – 14.40 Žaidžiu žodžiu, arba kaip prijaukinti poeziją ? 

Dalia Raslanienė, Vievio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė 

14.40 – 14.50 Integruotas veiklų ciklas „Gyvoji planeta“ 

Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazijos mokytojų komanda: 

Kristina Stankevičienė, biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja, 

Neringa Ščetininė, technologijų mokytoja metodininkė, 

Vilija Narvydienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 



14.50 – 15.00 Ugdomosios veiklos stebėjimas kaip galimybė tobulinti ugdomąsias veiklas 

Danutė Liutkevičienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

15.00 – 15.15 Pertrauka 

15.15 – 15.25 Mitybos, fizinio aktyvumo ir poilsio įtaka sveikatai bei gyvenimo kokybei 

Visvaldas Ašmena, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro fizinio 

ugdymo/profesijos mokytojas 

15.25 – 15.35 Matematikos pamoka “Laikas” (2 klasė) 

Rasa Šimkuvienė, Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja metodininkė 

15.35 – 15.45 Literatūros ir istorijos ryšiai nagrinėjant Homero poemą ILIADA 

Elvyra Kasperavičienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja ekspertė 

15.45 – 15.55 Užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimas bei informacinių 

technologijų panaudojimas ugdymo procese 

Karolina Sladkevičienė, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos, Elektrėnų 

profesinio mokymo centro anglų kalbos mokytoja 

15.55 – 16.05 Projektas DIALLS – kultūrinis raštingumas 

Diana Liupševičienė, Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos pradinių klasių 

mokytoja 

16.05 – 16.15 Kūriniai vaikams ir kūrybinis bendradarbiavimas 

Liauda Vaitkūnaitė – Ragauskienė, Vievio meno mokykla muzikos  

vyr. mokytoja 

16.15 – 16.25 Projekto „Kiemo ir vidaus žaidimų erdvė“ reikšmė ugdymo (-si) procese 

Daiva Markauskienė, Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos pradinio 

ugdymo  mokytoja metodininkė 

16.25 – 16.35 Projektinė veikla – įgūdžių, reikalingų šiuolaikinėje visuomenėje, ugdymas 

ir formavimas 

Ilona Švenčionytė, Elektrėnų Versmės gimnazijos anglų k. vyr. mokytoja 

16.35 – 16.45 Projektinis darbas „Pažymių knygelė“ 

Danguolė Galinienė, Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos informacinių 

technologijų vyr. mokytoja 

16.45 – 16.55 Diagnostinė anketa „Mokinio įsivertinimo lapas“ 

Asta Jokšienė, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

16.55 – 17.05 Aktyvūs mokymo (-si) metodai nuotolinėse ir kontaktinėse anglų kalbos 

pamokose 

Lina Vrubliauskienė, Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos  anglų kalbos 

vyr. mokytoja 

17.05 – 17.15 Konferencijos apibendrinimas 

Ala Pupininkienė, Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė 

 

Konferencijos vieta: Zoom platforma: 

https://us06web.zoom.us/j/86166020725?pwd=UkU3YnAxdnlOOVFPcDUvRi9nRlZvdz09 
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