
 

Molėtų r. mokytojų metodinė sąšauka  

„Profesinio dialogo keliu savivaldaus mokinio link“ 

2021 m. kovo 17 d. 

Dienotvarkė 

14.00-14.30 Įžanginis žodis, pranešimai   

❖ Tvarumo praktika: sezonas 1.  Rūta Gudmonaitė, psichologė, LL3 kūrybinės grupės konsultantė 

❖ LL3 Molėtų r. savivaldybės pokyčio projekto „Profesinis dialogas savivaldžiam mokinio mokymuisi“ nueitas 

kelias. Natalija Ališauskienė, Molėtų r. savivaldybės administracijos kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistė 

14.30-15.20 Pranešimai 

❖ Nuosekli Molėtų gimnazijos veikla, siekiant savivaldžios asmenybės. Vilija Dubauskienė, Molėtų gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

❖ Pamokos studija Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje. Vilma Putnienė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė, Regina Čeikauskienė, geografijos vyr. mokytoja, Irina Žiupkienė, direktorė - Molėtų r. Giedraičių 

Antano Jaroševičiaus gimnazijos komanda 

❖ Ar nuotolinis ugdymas (ne)gelbsti savivaldaus mokymosi įgūdžių formavimuisi? Daiva Sičiūnienė,  Lina 

Urbanavičienė, Molėtų gimnazijos lietuvių k. mokytojos  metodininkės 

❖ Aplinkos įtaka vaikų ugdymui(si). Vilma Sarolienė, Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio 

ugdymo vyr. mokytoja 

❖ Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo įrankių paieška. Henrikas Danišauskas, rusų k. mokytojas 

metodininkas, Dalia Skebienė, direktorė, Aldona Zenevičienė, fizikos mokytoja metodininkė, Inga Bekešienė 

lietuvių k. vyr. mokytoja, Ina Žiogienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, Vytautas Šerelis, geografijos mokytojas 

metodininkas, Ramunė Gecevičienė, socialinė pedagogė metodininkė – Alantos gimnazijos komanda 

15.20-15.35 Darbas grupėse 

15.35-15.45 Kavos pertrauka 

15.45-16.40 Pranešimai 

❖ Savivaldžiai besimokantis pradinukas – misija įmanoma! Vaida Oželienė, Molėtų r. Giedraičių Antano 

Jaroševičiaus gimnazijos pradinių klasių mokytoja 

❖ Pamokos studija matematikoje ir mene. Rima Kazlauskienė, Molėtų menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Jurgita Kniaziukienė, Molėtų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

❖ Savivaldus mokyma(is) – misija įmanoma? Edita Žilinskaitė-Pukėnienė, Molėtų r. Giedraičių Antano 

Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyriaus anglų k. mokytoja metodininkė 

❖ Socialinio – emocinio intelekto ugdymas mano grupėje. Mokomės pažinti jausmus. Loreta Leipuvienė, 

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

❖ Geros savijautos ir puikių emocijų keliu savivaldaus mokymosi link. Violeta Zutkuvienė, Molėtų menų 

mokyklos muzikos mokytoja metodininkė 

16.40-16.55 Darbas grupėse 

16.55-17.00 Apibendrinimas 

Molėtų rajono savivaldybė 



 

      Molėtų r. mokytojų metodinė sąšauka 

„Profesinio dialogo keliu savivaldaus mokinio link“ 

2021 m. kovo 18 d. 

Dienotvarkė 

14.00-15.00 Įžanginis žodis, pranešimai 

❖ Profesiniai dialogai Molėtų progimnazijoje. Kazimieras Karalius, Molėtų progimnazijos direktorius, Ieva 

Vaicekauskienė, Molėtų progimnazijos kūno kultūros mokytoja ekspertė 

❖ Pasaulio pažinimas „Kas mena mūsų krašto praeitį?“. Pamokos studija. Audronė Kimbartienė, Jolanta 

Daškevičienė - Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės 

❖ Logopedo profesinis dialogas padedantis ugdyti savivaldį mokinį. Renata Zarembienė, Molėtų r. Giedraičių 

Antano Jaroševičiaus gimnazijos vyr. logopedė 

❖ Savivaldus mokymasis ikimokyklinės grupės ugdymo(si) procese. Vilė Černiuvienė, Molėtų „Saulutės“ vaikų 

lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

❖ Grįžtamasis ryšys savivaldžiam mokinio mokymuisi. Žydrūne Arlickienė, Alantos gimnazijos pradinių klasių 

mokytoja metodininkė 

15.00-15.15 Darbas grupėse 

15.15-15.25 Kavos pertrauka 

15.25-16.30 Pranešimai 

❖ Grįžtamasis ryšys – prasminga pamokos dalis. Edita Kasinskaitė, Molėtų pradinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

❖ Mokinių savivaldaus mokymo(si) ugdymas už biologijos pamokų ribų. Regina Mongirdienė, Molėtų gimnazijos 

biologijos mokytoja ekspertė 

❖ Mažais žingsneliais savarankiškumo link. Larisa Stankevičienė, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

❖ Fizinis ugdymas – iššūkiai ir atradimai nuotoliniame ugdyme. Kristina Knezienė, Molėtų gimnazijos fizinio 

ugdymo vyr. mokytoja 

❖ Vaiko žaidimas – jo gyvenimo mokykla, grįsta savivaldžiu mokymuisi. Daiva Vasiljevienė, Molėtų „Saulutės“ 

vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

❖ Savivaldaus mokinio profilis: streso įveikos ir vidinės darnos ypatumai. Jūratė Laurinavičiūtė, Molėtų 

gimnazijos psichologė, socialinių mokslų daktarė 

16.30-16.45 Darbas grupėse 

16.45-17.00 Apibendrinimas 

 

 

Molėtų rajono savivaldybė 


