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,,Mokinių kūrybinio mąstymo, įsivertinimo ir kūrybinės veiklos aplanko (portfolio) rengimo
kompetencijų ugdymas dailės pamokose“

KONFERENCIJOS – SEMINARO PROGRAMA
2013 m. spalio 18d.
(Kauno kolegija, Justino Vienožinskio menų fakultetas, A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas)
8.00 – 9.00		

Dalyvių registracija

9.00 – 9.10 		

Konferencijos atidarymas

9.10 – 9.30		

Kūrybinis požiūris į dailės pamokos struktūrą.
Jolanta Galdikaitė (Kauno dailės gimnazijos dailės mokytoja metodininkė) ir
Algė Varnaitė (Kauno dailės gimnazijos dailės mokytoja ekspertė)		

9.30 – 9.50

Palankios aplinkos kūrybiškos asmenybės ugdymui kūrimas mokykloje. Šiaulių
Gegužių progimnazijos dailės ugdymo patirtis.
Daiva Stakvilevičienė (Šiaulių Gegužių progimnazijos dailės mokytoja metodininkė)

9.50 – 10.10

Šiuolaikinio meno kontekstai ir dailės istorijos mokymo(si) idėjos: pamokų Vilniaus
dailės galerijose patirtis.
			Rita Mikučionytė (Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos dailės mokytoja
			
ekspertė)
10.10 – 11.40 		

Kavos pertraukėlė

10.40 – 11.00		

Mokinių kūrybinių pasiekimų įsivertinimas – prielaida sėkmingai karjerai.
Irena Staknienė (LDUD, Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė)

11.00 – 11.20		
Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas ir įsivertinimas dailės
			
pamokoje.
			Rima Tuinylaitė (LDUD, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos dailės mokytoja
			
ekspertė)
11.20 – 11.40		
Elektroninio portfelio ir socialinių tinklų programa „Mahara“.
			Gabrielė Daukšaitė (Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto projekto
			
ekspertė)
11.40 – 12.00		
Grafinio dizaino kompetencijų aplankas 11 klasėje.
			Jūratė Kokštaitė (Vilniaus Žvėryno gimnazijos dailės mokytoja metodininkė)
12.00 – 12.20		
			

Kompetencijų aplankalas – besimokančiojo kokybinės kaitos ir požiūrio į mokymąsi
atspindys.
dr. Sigita Saulėnienė (LDUD, Kauno kolegijos JVMF dekanė)

12.20 – 13.30		

Pietūs ir pasiruošimas stendiniams pranešimams bei metodinei parodai

13.30 – 13.35 		
Meninių - edukacinių erdvių kūrimas (stendinis pranešimas).
			Neringa Stašaitienė (Tauragės Žalgirių gimnazijos mokytoja metodininkė) ir
			
Jūratė Černeckytė (Tauragės Žalgirių gimnazijos mokytoja metodininkė)
13.35 – 13.40		
Paroda – kūrybiškumo ugdymas (stendinis pranešimas).
			Zita Staškienė (Akmenės rajono Ventos gimnazijos dailės ir braižybos vyr. mokytoja)
13.40 – 13.45

Integruotas dailės ir lietuvių kalbos projektas „Kuriame miestą“ 11-12 klasės
išplėstinio kurso mokinių kūrybinių veiklos aplankų pavyzdžiai (stendinis
pranešimas).
			Laila Varnas (Vilniaus „Minties“ gimnazijos dailės mokytoja ekspertė) ir Digna Navikienė
			
(Vilniaus „Minties“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė)
13.45 – 13.50

13.50 – 13.55		

13.55 – 14.00

„Stiklo mozaika“ – papuoškim gimnazijos langus. Mokomės mokytis kompetencijų
ugdymas dailės pamokose (stendinis pranešimas).
Aldona Bagdanavičienė (LDUD, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokytoja
metodininkė)
Fantastinės būtybės skandinavų akmens runų stilistikoje (metodinė paroda).
Vita Žabarauskaitė (Šiaulių miesto Gegužių progimnazijos dailės mokytoja metodininkė,
LDS narė )
Gabių vaikų ugdymas ir netradicinių erdvių kūrimas mokykloje, integruojant
veiklas dailės ir technologijų pamokose (metodinė paroda).
Jurgita Stravinskienė (Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos dailės mokytoja
metodininkė) ir Aušrelė Petronytė (Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos
technologijų vyr. mokytoja)

14.00 – 14.05

Mokinių kompetencijų ugdymas dailės pamokose panaudojant darbo grupėse
metodą (metodinė paroda).
			Loreta Vernienė (Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyrius atestuota
			
mokytoja)
14.05 – 14.30

Konferencijos pabaiga (aptarimas, diskusijos)

