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Konferencijos metu aptartos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų 

bendradarbiavimo galimybės siekiant kokybiško, inovatyviais metodais grįsto, vaikų ugdymosi bei 

sklandaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumo. 

Pasiekti numatyti uždaviniai: 

1. pristatyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimo ir 

profesinio kūrybiškumo aspektai,  skatinantys individualius vaiko ugdymosi pasiekimus, užtikrinantys 

kuo geresnį jo pasirengimo mokyklai. 

2. atskleisti vaiko asmenybės raidą palaikantys ir skatinantys visuminio ugdymo(si) veiksniai, 

pedagogų taikomi inovatyvūs ugdymo(si) metodai ir būdai. 

 

  

  



 Pedagogų pranešimai  

1. Muzikinis sveikinimas (Vilniaus lopšelio-darželio “Medynėlis” vaikai ir meninio ugdymo 

mokytoja Reda Vainorė); 

2. Sveikinimo žodis (Vilniaus lopšelio-darželio “Medynėlis” direktorė Vijolė Leleikienė); 

3. Projekto “Pirmokėlio ABC” pristatymas (Vilniaus lopšelio-darželio “Medynėlis” 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Kapustienė, psichologė Ignė Latvienė, priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja Karina Baranovskaja); 

4. Aušra Kaukėnienė pradinių klasių mokytoja “Ugdymosi iššūkiai pirmos klasės pradžioje” 

(Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija); 

5. Regina Vilkišiūtė priešmokyklinio ugdymo mokytoja “Matematinio samprotavimo ugdymas 

žaidžiant, veikiant, tyrinėjant” (Vilniaus “Ryto” progimnazija); 

6. Viktorija Merkelienė logopedė, Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja “Pedagogų bendrystės projektas “Tiesiu tau ranką – kurkime vaikams kartu” (Vilniaus 

lopšelis-darželis “Medynėlis”); 

7. Jūratė Stankevičiūtė, Vaida Vitkauskienė “Efektyvus įstaigos erdvių panaudojimas kuriant 

inovatyvias ir kūrybiškas ugdomąsias veiklas” (Vilniaus lopšelis-darželis “Pilaitukas”); 

8. Jolanta Sakalauskienė “Inovacijos logopedo-specialiojo pedagogo darbe” (Vilniaus lopšelis-

darželis “Medynėlis”); 

9. Kristina Povilavičienė ir Rūta Šileiko pradinių klasių mokytojos “Inovatyvūs ugdymo 

metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei” (Vilniaus “Spindulio” progimnazija);  

10. Reda Vainorė meninio ugdymo mokytoja , Angelė Marmienė neformaliojo ugdymo kūno 

kultūros mokytoja “Muzika ir judesys – džiaugsmo šaltinis” (Vilniaus lopšelis-darželis “Medynėlis”) 

 

 

    

 

 



Stendiniai pranešimai 

1. Kristina Rastenienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja „Origami mažiausiems“ 

(Vilniaus lopšelis-darželis “Medynėlis”). 

2. Aldona Vaitkevičiūtė  priešmokyklinio ugdymo mokytoja „Vaikų savimonės ir 

savigarbos bei pilietiškumo puoselėjimas mokytojo poetinės raiškos būdu“ (Grigiškių lopšelis-darželis 

„Lokiuko giraitė“ ) 

3. Viktorija Merkelienė logopedė, Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja “Pedagogų bendrystės projektas “Tiesiu tau ranką – kurkime vaikams kartu” Įdomiausių 

pedagogų sukurtų priemonių pristatymas (Vilniaus lopšelis-darželis “Medynėlis”). 

4. Karina Baranovskaja priešmokyklinio ugdymo mokytoja „Drugelių“ grupės projektas 

“Žymių dailininkų keliais” (Vilniaus lopšelis-darželis “Medynėlis”). 

 

 

 

 

 

 



Praktiniai užsiėmimai  

1. Rita Zaikauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Piešimas su sausomis pastelėmis“ 

(Vilniaus lopšelis-darželis “Medynėlis”); 

2. Kristina Rastenienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja „Origami mažiausiems“ 

(Vilniaus lopšelis-darželis “Medynėlis”). 

 

   

  

  

 

Dėkojame visiems konferencijos 

dalyviams už kūrybines idėjas, pristatytas 

ugdymo inovacijas ir bendrystę. 


