
                                              

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO SKYRIUS 

TRAKŲ ŠVIETIMO CENTRAS 

LENTVARIO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,ŠILAS“ 

Kviečia į respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų konferenciją  

,,Kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir jų panaudojimas ugdomajame procese“. 

Konferencija vyks:  2018m. rugsėjo 20 dieną 9 valandą 

Trakų konferencijų centre ,,Trasalis“ Gedimino 26, Trakai 

Konferencijos tikslas: pasidalinti darbo patirtimi, keistis inovatyviomis idėjomis, kuriant 

edukacines erdves ir didaktines priemones bei jas naudojant ugdomajame procese. 

Konferencijos programa 

9.00 – 9.30 Dalyvių registracija 

9.30 – 9.40 Trakų lopšelio-darželio ,,Ežerėlis“  vaikų  pasirodymas 

9.40 – 9.45 Trakų r. savivaldybės merės Editos Rudelienės sveikinimo kalba 

9.45 – 9.50 Trakų r. savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos Dalios Dzigienės sveikinimo 

kalba 

9.50 – 10.10 Pranešimas ,,Švietimo architektūra ugdymo paradigmų kaitoje“  ŠMM 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė 

10.10 – 10.30 Pranešimas ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo inovacijos“ Prof. dr. Ona 

Monkevičienė   

10.30 – 10.50 Pranešimas ,,Sveiko, sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka Lentvario l/d ,,Šilas“ 

direktorė Irena Nižauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė 

10.50 – 11.00 Pranešimas ,,Vaiko ugdymosi sėkmę atskleidžiantys inovatyvūs ugdymo būdai“ 

auklėtoja Irena Kraičinska 

11.00 – 11.10 Pranešimas ,, Edukacinės erdvės darželyje: idėjos, galimybės, reikšmė vaiko 

ugdymuisi“  auklėtoja  Renata Vladimirenko 

11.10 – 11.20 Pranešimas ,,Mums gera žaisti, sportuoti ir svajoti kartu“ 

 kūno kultūros auklėtoja Marina Borisenkova 

11.20 – 11.30 Pranešimas ,, Kūrybingų, skatinančių  veikti  edukacinių erdvių įtaka vaiko 

saviraiškai ir ugdymuisi“ Visagino l/d ,,Auksinis raktelis“  auklėtoja  Irena 

Romanovskaja 

11.30 – 11.40 Pranešimas ,, Edukacinių erdvių kūrimas projektinėje veikloje ,,Vanduo gyvybės 

šaltinis“ Marijampolės  l/d ,,Šaltinėlis“  auklėtojos  Rūta Brusokienė, Jūratė 

Tarasevičienė 

11.40 – 11.50 Pranešimas ,,Laukas kviečia vaikus žaisti“  Šakių l/d ,,Berželis“ auklėtojos  Odeta 



Sakalauskienė, Raimonda Žemaitienė 

11.50 – 12.00 Pranešimas ,,Komandinė veikla lauko pedagogikoje“ 

Kauno l/d ,,Linelis“ logopedė Vilma Budrikienė, auklėtojos – Ingrida Šukienė, 

Rima Jasilionienė 

12.00 – 12.10 Pranešimas ,, Ugdymo ir ugdymosi erdvės sukūrimas“ 

Kauno r. Domeikavos l/d auklėtoja Renata Bindokaitienė 

12.10 – 12.25 Pranešimas ,,Lauko teritorijos pertvarkymas ir pritaikymas mokinių ir 

ikimokyklinukų poreikiams“ Aukštadvario m/d ,,Gandriukas“ direktorė Vilija 

Lauruševičienė 

12.25 – 13.10 Pietų pertrauka. 

13.10 – 13.25 Pranešimas ,,Ugdymosi erdvės šiuolaikiniam vaikui ir jo poreikiams“ 

Rūdiškių l/d ,,Pasaka“ direktorė Diana Šeštokienė 

13.25 – 13.35 Pranešimas ,,Kūrybiškas grupės erdvės sukūrimas – kvietimas vaiką veikti“ 

Rūdiškių l/d ,,Pasaka“ auklėtoja Albina Zakšauskienė 

13.35 – 13.45 Pranešimas ,,Erdvių išnaudojimas vaikų kalbinio raštingumo ugdymuisi“ 

Rūdiškių l/d ,,Pasaka“ auklėtoja Ingrida Karčiauskaitė 

13.45– 13.55 Pranešimas ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų veikla netradicinėje 

aplinkoje“ M. Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

grupių  auklėtoja Dalė Rakulevičiūtė , priešmokyklinio ugdymo pedagogė Agnė 

Požarnenkova 

13.55 – 14.05 Pranešimas ,,Inovatyvių edukacinių erdvių panaudojimas vaikų ugdymui – nėra 

spalvų - nėra įvairovės“ Trakų l/d  ,, Ežerėlis“  soc. pedagogė  Rasa Povilionienė,  

auklėtoja Birutė Vaicekauskienė 

14.05 – 14.15 Pranešimas ,,Žiedai tarp žiedų“ 

Vilniaus l/d ,,Žilvitis“ direktorė Inga Bielinienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Ramunė Gustienė 

14.15 – 14.25 Pranešimas ,,Tradicinės ir modernios aplinkos dermė ugdant etninę kultūrą“ 

Pagirių l/d ,,Pelėdžiukas“ direktorė Edita Gujienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Janina Lukšienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danuta Gurina, 

meninio ugdymo mokytoja Egidija Voverienė 

14.25 – 14.45 Pranešimas  ,,Netradicinėse edukacinėse erdvėse ugdosi kūrybingi ir laimingi 

vaikai“  doc. Sigita Burvytė  

14.45 – 14.55 Trakų švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė 

 

Didaktinių priemonių paroda 

Eil. Nr.  Priemonės pavadinimas 

1. Kauno r. Domeikavos l/d  auklėtoja 

Gitana Andrikaitienė 

,,Pasakų skrynelė“   

2. Kauno r. Domeikavos l/d  auklėtoja 

Renata Bindokaitienė 

,, Nykštukų nameliai“ ,,Animaciniai 

gyvūnėliai“ ,,Pelėdžiukų medeliai“ 

3. Rūdiškių l/d ,,Pasaka“ Gražina Kerienė ,,Dainuojame dvigarsius“ ,,Vaikų 

muzikinio ugdymo įsivertinimo 

priemonė“ 

4. Rūdiškių l/d ,,Pasaka“ Reda Vasiljevienė ,,Garso š įtvirtinimas skiemenyse“ 

,,Varlytės“ ,,Mažieji piršteliai“ 

5. Rūdiškių l/d ,,Pasaka“ Ingrida Karčiauskaitė ,,Žodžių siena“ 

6. Rūdiškių l/d ,,Pasaka“ Regina Baranovska ,,Skaičių namelis“ ,,Spalvos“ 

,,Pirštukai“,,Raidės pagal paveikslėlius“ 

7. Rūdiškių l/d ,,Pasaka“  Genovaitė 

Arbačiauskaitė 

,,Spalvos“ 



8. Vilniaus l/d ,,Pelenė“ Nijolė Klara  Avlasovič, 

Julija Tarasova, Beata Mošenec 

,,Seksim pasaką kartu“ ,,Muzikiniai 

instrumentai“ 

9. Kauno l/d ,,Linelis“ logopedė Vilma 

Budrikienė 

,,Medinukų abėcėlė“ 

10. Šalčininkų r. Eišiškių l/d ,,Žiburėlis“ Lilijana 

Beliavskaja 

,,Lavinamoji dėlionė“ 

11. Vilniaus l/d ,,Gluosnis“ Inga Baškauskaitė-

Baranova 

,,Metų laikai“ 

12. Šalčininkų r. Eišiškių l/d ,,Žiburėlis“  

auklėtoja Jolanta Grinevič 

,,Linksmasis vikšriukas“ 

13. Lentvario l/d ,,Šilas“  auklėtoja Danuta 

Dmitrijevskaja 

„Eglutė“ „Emocijos“ „Geometrinės 

figūros“.  „Pasakų lagaminas" 

„Pirštukinis teatras“  

14. Lentvario l/d ,,Šilas“  auklėtoja Dorita 

Simanavičienė 

,,Boružėlės labirintas“ 

15. Lentvario l/d ,,Šilas“  auklėtoja Virginija 

Sventkauskienė 

,,Kuo aš ypatingas“ 

16. Lentvario l/d ,,Šilas“ soc. pedagogė Rita 

Vadoklienė. 

,,Emocijų kortelės“ ,,Emocijų ratas“ 

17. Lentvario l/d ,,Šilas“ logopedė Lilija 

Chmeliauskienė 

,,Boružėlės kelionė“ 

18. Trakų l/d ,,Obelėlė“ logopedė Ramunė 

Raudonienė 

,,Pradedu kalbėti sakiniais“  -  kalbos   

žaidimas, panaudojant   pateikčių 

programą “ Microsoft PowerPoint 

19. Aukštadvario m/d ,,Gandriukas“ 

priešmokyklinio ugd. pedagogė Jolanta 

Bartaševičienė 

,,Raidė ir pirmasis žodžio garsas“, 

Sudoku ,,Ruduo“, ,,Lietuva“ 

20. Aukštadvario m/d ,,Gandriukas“ 

priešmokyklinio ugd. pedagogė Akvilija 

Gudonytė-Špiliauskienė 

,,Skaičiai ir skaičiavimas“, ,,Pasaulio 

gyvūnai“ 

21. Aukštadvario m/d ,,Gandriukas“ auklėtoja 

Laura Žilionytė 

,,Dinozaurų iškasenos“, ,,Sveiki 

dantukai“ 

22. Aukštadvario m/d ,,Gandriukas“ auklėtoja 

Ilona Olechnovičienė 

,,Seku, seku pasaką...“ 

23. Trakų l/d ,,Obelėlė“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė Birutė Monkevič 

,,Vaikų pažintinių gebėjimų ir 

kūrybiškumo ugdymas“ 

24. Trakų l/d ,,Obelėlė“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė Rasa Juknevičienė 

,,Kalbos suvokimo, skaitymo ir rašymo 

pradmenų mokymas“ 

 

 

 


