
       
   

RENGINIAI, SKIRTI TARPTAUTINEI VAIKŲ GYNIMO DIENAI PAMINĖTI 
� 

 Mokslin ė-praktin ė konferencija  „Kurkime drauge vaikyst ę šiandien“, 2016-05-27 

� 
 Renginys ,,Aš – mažasis šiaulietis“. Mažuosius šia ulie čius sveikina Šiauli ų universiteto Ugdymo moksl ų ir 
socialin ės gerov ės fakulteto  studentai (Vilniaus g. Bulvaras, prie P. Višinskio paminklo), 2016-06-01, 15 val.  

 

RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 
„KURKIME DRAUGE VAIKYSTĘ ŠIANDIEN“  

2016-05-27 
Vytauto g. 84, Šiauliai 

 

 

11.20–11.50 Registracija  

Atidarymo ceremonija (205 aud.) 
Vedėjai: Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studentės Kristina 
Bielskytė ir  Neringa Navickytė  

11.50–12.20 Muzikiniai  Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ ir Panevėžio vaikų dienos 
užimtumo centro Romų vaikų sveikinimai 
Prof. habil. dr. Audronės Juodaitytės ir doc. dr. Rolando Paulausko 
ceremonijos atidarymas  

12.20–12.40 
Prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė (Šiaulių universitetas). Naujos kartos 
vaikai – kas jie tokie? 

12.40–13.00 
Doc. dr. Sergėjus Neifachas (Lietuvos edukologijos universitetas).  
Šiuolaikinių vaikų kultūros reiškiniai – kaip juos suprasti? 

13.00–13.20 
Doc. dr. Rytis Vilkonis (Šiaulių universitetas). Vaikų saugaus eismo 
kompetencijos ugdymo metodai ir aplinkos. 

13.20–13.40 
Ingrida Kavaliauskaitė (Šiaulių universitetas). Pradinių klasių mokytojų 
požiūris į kultūrinius skirtumus. 

13.40–14.00 
Renata Černiauskaitė (Šiaulių universitetas). Vaikų teisės žinoti savo 
biologinius tėvus užtikrinimas antrinės santuokos šeimoje.  

14.00–14.30 
 

Kavos pertrauka ir stendiniai pranešimai (418 aud.) 

Kūrybinės dirbtuvės  (411, 412, 413, 420, 419 aud.) 

Romų gyvenimas gyvai (Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras)  

Romų holokaustas Lietuvoje - Daiva Tumasonutė, Vida Beinortirnė 14.30–16.00 

Gera diena – kūrybinės saviraiškos studija (Ugdymo sistemų katedra, Šiaulių 
universitetas) 



14.00–14.30 Stendiniai pranešimai. Kavos pertrauka (4 aukštas, 418 aud.) 
 

� Rasa Arlauskienė (Šiaulių logopedinė mokykla ikimokyklinio ugdymo skyrius). Tautiškumą 
puoselėjančios edukacinės aplinkos. 
 
� Tatjana Bakanovienė, Rolandas Paulauskas, Lina Šniepytė-Caltabellotta (Šiaulių universitetas). Romų 
jaunimo socialinio dalyvavimo patirtis.  
 
� Edita Baranauskienė, Rasa Pupininkienė (Šiaulių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“). Auginti – laimingą, 
ugdyti – sėkmingą. 
 
� Lina Bendaravičienė (Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“). Siuvinėjimo pradmenys ir 
galimybės darželyje.  
 
� Jadvyga Bulotienė, Erika Liaukonien ė, Ilona Ališauskienė, Milda Savonienė (Kauno sanatorinis 
lopšelis-darželis „Pušynėlis“). Edukacinės aplinkos, jų kūrimas, tobulinimas ir panaudojimas ugdymo 
procese. 
 
� Jūratė Dačkauskienė, Stanislava Radvilavičienė (Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“). Kūrybiškumo 
ugdymas per vaidybą.  
 
� Nijol ė Krankalienė, Simona Garbačiauskienė (Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“), Laimut ė Bobrova 
(Šiaulių universitetas).  Šeimos ir darželio sąveika, ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.  
 
� Audronė Kudžmaitė. Dekupažas vaiko aplinkoje. 
 
� Liudmila Ligeikien ė, Aldona Naujokaitienė (Mažeikių lopšelis-darželis „Burtinas“). Knyga – žinių 
lobynas, išminties skrynia, atminties sergėtoja.  
 
� Agnė Mažeikaitė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“). Pojūčių stalas ankstyvojo amžiaus vaikų 
ugdyme. 
 
� Kristina Pranckaityt ė, Audronė Šilkienė (Joniškio vaikų darželis ,,Vyturėlis“). Edukacinės aplinkos, jų 
kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese. 
 
� Rasmuta Valčiukienė (Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla). Mokyklos ir šeimos partnerystė. 
 
� Irena Veselkienė, Jurgita Karkliuvien ė (Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“). Netradicinių priemonių 
taikymas ugdant įvairias vaikų kompetencijas. 
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� Rūta Burinskienė, Laima Darvidienė (Kauno lopšelis-darželis ,,Vaikystė“). Išmaniosios technologijos 
ikimokyklinukų veikloje. 
 

� Rita Butvydienė (Šiaulių valstybinės kolegija) Autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką auginančios šeimos 
socialinių poreikių analizė. 

 

� Vilma Danienė (Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“). Edukacinės aplinkos Kauno lopšelyje–darželyje 
„Vaikystė“. 
 

� Ligita Dudinskienė (Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras). Kaip užtikrinti kokybišką ugdymo 
sistemą? 
 

� Sandra Gasiūnaitė (Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras). Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
vertinimo ir įsivertinimo praktiniai pavyzdžiai.  
 

� Angelika Genevičienė (Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Rytas“). Mažais žingsneliais didelių atradimų 
link. 
 

� Rūta Gudauskienė, Audronė Randienė (Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“). Vaikų kuriamos erdvės 
žaidimams ir jų įtaka gebėjimų ugdymui(si).  
 

� Sandra Jasiūnaitė (Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras). IKT taikymas gerinant 
ikimokyklinio ugdymo kokybę. 
 

� Daina Kančiauskienė, Palmira Vasiliauskienė (Šiaulių P. Avižonio regos centras). Vaikai mokosi iš 
vaikų.  
 

� Lidija Kasiulynien ė, Dalia Meldaikienė, Erika Starkuvienė, Eugenija Štarienė (Kauno lopšelis-
darželis "Varpelis"). Stebėjimai ir atradimai ikimokyklinuko asmeninei patirčiai kaupti.  
 

� Rasa Kildonavičienė, Rita Nemaniūnienė (Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“).  Šiaulių lopšelyje-
darželyje  „Bangelė“ vaikai myli ir saugo Žemę. 
 

� Regina Matulevičienė, Loreta Mockevičienė (Kauno lopšelis-darželis ,,Vaikystė“). Informacinės ir 
komunikacinės technologijos ugdyme. 
 

� Rasa Mazaliauskaitė, Ingrida Špūrait ė -Grinkienė,  Jolanta Pukėnienė (Šiaulių r. Gilvyčių mokykla). 
Kūrybiškumui ir kūrybiniam mąstymui palankios edukacinės aplinkos kūrimas. 
 

� Danguolė Petrauskienė (Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“). Aukime kartu...Glaudus bendravimas ir 
bendradarbiavimas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbą. 
 

� Vita Račkienė (Šiaulių Rėkyvos progimnazija). Sveikas vaikas – sveika aplinka.  
 

� Reda Salickaitė, Liucina Adamovič (Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“). Emocinio ugdymo programos 
taikymo ikimokykliniame amžiuje sėkmė pedagogų ir tėvų rankose. 
 

� Goda Stankuvienė (Vilniaus lopšelis–darželis „Pipiras“). Vaikų mokėjimo mokytis samprata ir 
realizavimo galimybės ikimokyklinėje įstaigoje: pedagogų nuomonių kontekstas. 
 

� Rita Šleinienė, Nijolė Palubinskienė (Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“). Ko vienas negaliu, kartu 
mes galim viską. 
 

� Irena Valatkevičienė (Šiaulių Rėkyvos progimnazija). Meninė mokinių raiška, vykdant mokomąjį-
pažintinį projektą ,,Gandras“.  

 

� Rasmuta Valčiukienė (Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla), Audronė Kudžmaitė. Kaip 
įkvėpti norą kurti? 
 

� Inesa Vietienė (Šiaulių universitetas). Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų dialogo kultūros 
vystymas ir reikšmingumas ugdymo kokybei.  
 

� Laima Volbikien ė (Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“). Gamtos takeliu į taisyklingos kalbos pasaulį. 
 

� Alma Zaikauskaitė (Kauno lopšelis–darželis ,,Vaikystė“). Vaikų vasaros stovykla – ugdymas kitaip. 



 
DĖKOJAME 

 

          
   

 
ORGANIZACINIS KOMITETAS 

 
Pirmininkas – prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė – Šiaulių universiteto mokslo instituto vyriausioji mokslo 
darbuotoja.  
Nariai:  
Lekt. dr. Tatjana Bakanovienė – Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto lektorė, 
Ieva Bilbokaitė  – Šiaulių universiteto mokslo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, 
Doc. dr. Nijolė Bražienė – Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto docentė, 
Danguolė Dargienė – Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktorė, 
Nijolė Gudžiūnienė – Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutės“ direktorė, 
Lekt. dr. Jurgita Lenkauskaitė – Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto lektorė, 
Prof. dr. Daiva Malinauskienė – Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto 
Edukologijos ir psichologijos katedros vedėja, 
Doc. dr. Rolandas Paulauskas – projekto „Romų jaunimo dalyvavimas, patirtis ir įgalinimas“ (PEER) 
vadovas, 
Aida Plaušinaitienė – Edukologijos ir psichologijos katedros administratorė 
Vita Ravkienė – Šiaulių Rėkyvos gimnazijos pradinių klasių mokytoja,  
Dalia Rimkevičienė – Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Ugdymo sistemų 
katedros administratorė.  
Sigita Saviščevienė – Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė, 
Lekt. dr. Jurgita Smilgienė – Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto prodekanė, 
Natalija Staražinskienė – Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ vyr. auklėtoja. 
Doc. dr. Asta Širiakovienė – Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Ugdymo 
sistemų katedros vedėja, 
Eugenija Vaičaitytė – Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ direktorė,   
Doc. dr. Rytis Vilkonis  – Šiaulių universiteto mokslo instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.  
 

 
KONTAKTAI: 

Visa informacija http://vaikyste2016konf.dist.su.lt/,  
el. p. vaikyste2016konf@inbox.lt 

 
KONFERENCIJOS DALYVIAMS BUS IŠDUOTI PAŽYMĖJIMAI 


