
 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio miesto 

Rožyno progimnazija 
 

 
 

Telefonai: 864019080 

Rožių 20, Panevėžys 

 
https://www.rozyno.panevezys.lm.lt 

www.facebook.com/poskambucio  
 

 
 
 

 
 
 

Konferencijos  

,,Šiuolaikinio  mokymo(si) 

 planavimas ir įsivertinimas“  

partneriai: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencijos organizatoriai: 

Panevėžio Rožyno progimnazija, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Čepienė, 

tel. 867501080 
 

 

 
 

Progimnazijos filosofija: 

„Nėra žmogaus, kuris sutilptų 

vienoj reikšmėj, vienoj tiesoj“. 
Just. Marcinkevičius 

 

 

 

 

 

 

Respublikinė metodinė konferencija 

,,Šiuolaikinio  

mokymo(si) 

planavimas ir 

įsivertinimas“ 
 
 
 
 
 
 

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“  

NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas 

Europos socialinio fondo lėšomis. 

 

 

 

https://www.rozyno.panevezys.lm.lt/
http://www.facebook.com/poskambucio


 
 
 
Konferencijos darbotvarkė: 
 

12.00 – 12.15 val. konferencijos atidarymas: 

 Meninis pasveikinimas, muzikos mokytoja 

metodininkė Žaneta Malinauskienė. 

 Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo 

skyriaus vyriausioji specialistė Minolė 

Petronytė Kairienė. 

 

12.15 – 13.00 val. švietimo ekspertas, Šiaulių 

rajono Dubysos Aukštupio mokyklos, Aukštelkės 

mokyklos-daugiafunkcio centro ir Bubių 

mokyklos direktorius Vaidas Bacys, tema ,,Kada 

pamoka įdomi ir mokiniui ir mokytojui?“  

 

13.00–13.15 val. Panevėžio Rožyno 

progimnazijos direktorė Alma Ramoškaitė tema 

„Sėkmės žingsniai“. 

 

13.15 – 15.00 val. darbas grupėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo grupė - 1 kambarys 
 

Moderatorė Inga Čingienė 

 

13.15-13.25 val. Jovita Barolienė, pradinių 

klasių mokytoja metodininkė, tema 

,,Refleksyvaus mokymo(si) aplinkos kūrimas 

pradinėse klasėse“. 

 

13.25-13.35 val. Albina Valickaitė, tikybos 

mokytoja vyr. mokytoja, tema „Pažangumo ir 

pasiekimų vertinimas katalikų tikybos 

pamokose“. 

 

13.35-13.50 val. virtuali kavos pertraukėlė  

 

13.50-14.10 val. Vaida Ūsienė ir Inga 

Čingienė,  pradinių klasių mokytojos 

metodininkės, tema „Skaitmeninių įrankių 

panaudojimo galimybės“.  

 

14.10-14.30 val. Laimutė Giniotienė ir Gražina 

Apšegienė, pradinių klasių mokytojos 

metodininkės, tema ,,Planavimas ir 

įsivertinimas“. 

 

14.30-14.45 val. refleksija grupėje. 
 

14.45 – 15.00 val. konferencijos 

,,Įsivertinimas ir mokymo(si) planavimas“ 

aptarimas, išsikeltų tikslų apibendrinimas, 

uždarymas. 

 

 

Pagrindinio ugdymo grupė - 2 kambarys 
 

Moderatorė Laima Užkuraitienė 

 

13.15-13.25 val. Edita Galinaitytė, istorijos 

mokytoja metodininkė, tema „Mokymas(is) 

mokytis ir įsivertinti istorijos pamokų 

metu“. 

13.25-13-35 val. Laisvida Kuzmaitė, 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, tema 

„Vertinimas bei įsivertinimas – skatinimo 

ir drausminimo įrankis“. 
 

13.35-13.50 val. virtuali kavos pertraukėlė 
 

13.50-14.00 val. Laima Užkuraitienė, 

matematikos mokytoja metodininkė ir 

direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui, 

tema „Mokinių įsivertinimas matematikos 

pamokose“. 

14.00-14.10 val. Rasa Paukštytė,  vokiečių 

kalbos mokytoja metodininkė, tema 

,,Individualios pažangos fiksavimo 

aplankas“. 

14.10-14.20 val. Joana Jablonskytė, anglų 

kalbos mokytoja metodininkė, tema 

„Mokinių įsivertinimas – sėkmingo 

mokymosi dalis“. 

14.20-14.30 val. Ovidijus Antanaitis, 

profesijos mokytojas, tema ,,Profesijos 

mokytojo savirefleksija“. 
 

14.30-14.45 val. refleksija grupėje. 
 

14.45 – 15.00 val. konferencijos 

,,Įsivertinimas ir mokymo(si) planavimas“ 

aptarimas, išsikeltų tikslų apibendrinimas, 

uždarymas. 


