
       

Projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Universalaus 

mokymosi dizaino taikymo patirtys pagrindiniame ugdyme“  
 

I dalis balandžio 21 d. 13.00 val.  vyks Lauros Vencės vedamas seminaras „Mokytojo motyvacija 

dirbant su paaugliais besikeičiant jų smegenims, emocijoms ir hormonams“. 

 

Prisijungimo nuoroda ta pati 21 ir 22 d. 

https://us02web.zoom.us/j/88387523221?pwd=ei81OGMvY09jOXFzRGEvZnNwY0xZUT09  

Meeting ID: 883 8752 3221 

Passcode: 605911 

  

II dalis balandžio 22 d. 13.00 val. mokytojai dalinsis universalaus mokymosi dizaino 

strategijos taikymo ugdymo procese patirtimi. 

 

PROGRAMA 
LAIKAS                                         PRANEŠĖJAS, TEMA 

13.00-13.15  Virginija Vaitiekienė, Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Moderuoja: Viktorija Vilūnienė, Utenos Krašuonos progimnazija ir Rimantas 

Žvirblis, Utenos r. Užpalių gimnazija 

13.15-13.30 Sabina Eidukynaitė. Utenos Aukštakalnio progimnazijos anglų kalbos ir 

informacinių technologijų mokytoja. 

„Vienas lauke – ne karys. UMD efektyvumo didinimas bendradarbiaujant MS 

„Teams“ platformoje“ 

13.30-13.45 Edita Glasinskienė. Utenos Aukštakalnio progimnazijos fizikos ir informacinių 

technologijų mokytoja. 

„UMD taikymo patirtys fizikos pamokose“ 

13.45-14.00 Regina Bernotienė. Utenos Vyturių progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja. 

„Interaktyvaus dizaino mozaika pamokoje“ 

14.00-14.15 Jolanta Snieganė, Genovaitė Šipkuvienė. Utenos Vyturių progimnazijos lietuvių 

kalbos, matematikos mokytojos. 

„Kūrybos tarnystė skaičiuojant plotus“ 

14.15–14.30 Diskusija grupėse pagal pateiktus klausimus. Trumpas diskusijos pristatymas. 

14.30–14.45 PERTRAUKA 

14.45-15.00 Džiuginta Kažukauskaitė. Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos anglų kalbos 

mokytoja. 

„Mokymo(si) pokyčiai anglų kalbos pamokose užsitęsusio karantino metu“ 

15.00-15.15 Neringa Šukienė. Utenos r. Užpalių gimnazijos biologijos mokytoja. 

„Gal pabandom?“ 

15.15-15.30 Dalia Dindienė. Utenos Krašuonos progimnazijos istorijos mokytoja. 

„Graikijos civilizacijos pažinimo šaltiniai“ 

15.30-15.45 Jolanta Baronienė, Dalia Puodžiukienė, Jolita Šulskienė, Viktorija Vilūnienė. 

Utenos Krašuonos progimnazijos pedagogų grupė.  

„UMD strategijos taikymo patirtys ir perspektyva“  

15.45-16.00 Diskusija grupėse pagal pateiktus klausimus. Trumpas diskusijos pristatymas. 

16.00-16.15 

 

 

Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė 

Tolimesnės mokyklų veiklos galimybės siekiant UMD strategijos tvarumo. 

Renginio apibendrinimas. 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/88387523221?pwd=ei81OGMvY09jOXFzRGEvZnNwY0xZUT09


KLAUSIMAI GRUPIŲ DISKUSIJOMS: 

 

Klausydamiesi kolegų pranešimų, pasižymėkite:  

 

1. Kokius UMD strategijos požymius, elementus matote mokytojų patirčių pristatyme? 

2. Ką iš mokytojų pristatytos patirties galėtumėte pritaikyti savo pamokose, veiklose? 

 

KLAUSIMAS KONFERENCIJOS APIBENDRINIMUI: 

 

Ką mokyklos ir kiekvienas asmeniškai galėtume daryti, kad mokyklose išliktų UMD strategija? 

 


