
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

2017–2021 m. vykdomas projektas „Lyderių laikas 3" Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001 finansuojamas iš Europos 

socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšų. 

Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su projektu „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose 

kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“. 

Utenos rajono ugdymo įstaigų lyderystės renginys  

„Mokslo ir praktikos sintezė: universalaus dizaino mokymesi  

taikymo patirtys“ 
 

Birželio 2 d. 11.45 val.  

Nuotolinis Zoom aplinkoje 

Prisijungimo nuoroda https://liedm.zoom.us/j/95442884275  

Meeting ID: 954 4288 4275 

 

Programa 

Laikas Pranešėjas 

11.45-12.00 
Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus atstovas. 

Moderatorė Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė. 
Ikimokyklinis ugdymas 

12.00-12.15 
Konceptualios įžvalgos.  

Prof. Ona Monkevičienė 

12.15-12.30 Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą  

Agnė Mikienė ir Vygaudė Bislytė 

Utenos vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“ 

„Universalaus mokymosi dizaino taikymas ikimokykliniame ugdyme“ 

12.30-12.45 Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  

Laima Jurkevičienė 

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 

„Universalaus dizaino praktinis taikymas mišraus amžiaus ugdymo 

grupėje“ 

12.45-13.00 Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  

Danguolė Valavičienė 

Utenos vaikų lopšelis – darželis „Gandrelis“ 

„Man sekasi, kai suprantu“ 

Pradinis ugdymas 

13.00-13.15 
Konceptualios įžvalgos. Veikla ir raiška. 

Dr. Rasa Nedzinskaitė – Mačiūnienė  

13.15-13.30 Pradinių klasių mokytoja Angelė Marcinkevičienė 

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla 

„Pasaulio pažinimo pamoka 1-oje klasėje“  

13.30-13.45 Pradinių klasių mokytoja Rasa Juodvalkienė 

Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyrius  

„UMD klasėje ir nuotolinio mokymo(si) metu“ 

13.45-14.00 Pradinių klasių mokytoja Jolita Ruzgienė  

Utenos mokykla – vaikų darželis „Eglutė“  

„Vaiko pažinimas naudojant UDL“ 

https://liedm.zoom.us/j/95442884275


 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

2017–2021 m. vykdomas projektas „Lyderių laikas 3" Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001 finansuojamas iš Europos 

socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšų. 

Pagrindinis ugdymas 

14.00-14.15 Konceptualios įžvalgos. Sėkmingas mokymasis visiems.  

Prof. Alvyra Galkienė 

14.15-14.30 Fizikos ir IT mokytoja Edita Glasinskienė  

Utenos Aukštakalnio progimnazija 

„UMD taikymo patirtys fizikos pamokose“ 

14.30-14.45 Biologijos mokytoja Neringa Šukienė  

Utenos r. Užpalių gimnazija 

„Gal pabandom?“ 

14.45-15.00 IT mokytoja Jolanta Baronienė ir dailės mokytoja Dalia Puodžiukienė 

Utenos Krašuonos progimnazija  

„UMD strategijos integruotoje veikloje. Menas išgyventi“ 

Vidurinis ugdymas 

15.00-15.15 Tapsmas besimokančiu ekspertu. 

Dr. Julita Navaitienė 

15.15-15.30 Dailės mokytoja Daina Usevičienė 

Utenos „Saulės“ gimnazija  

„Dailės raiška pamokoje ir už jos ribų kontaktinio ir nuotolinio 

mokymo(si) metu“ 

15.30-15.45 Fizikos mokytojas Stasys Kirdeikis  

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija 

 „UDM nuotolinėse fizikos pamokose“ 

15.45-16.00 Anglų kalbos mokytoja Inga Tutkienė  

Utenos Dauniškio gimnazija 

„UMD strategijos elementų taikymas rašymo užduotyje“ 

 
 


