KONFERENCIJOS PROGRAMA
10.00 val. – konferencijos atidarymas.
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ vaikų kūrybinė saviraiška,
Vilniaus miesto švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus Gintaro Petronio sveikinimas.

Metodiniai pranešimai
10.30 val. – „Kūrybingas pedagogas...“ prof. dr. Ona Monkevičienė, LEU
11.00 val. – „Apie kūrybiškumo ugdymą RIMTAI“. Inga Uus, KTU lektorė.
11.40 val. – „Meninis ugdymas ikimokykliniame amžiuje ir jo reikšmė vaiko socializacijai“,
Loreta Simanavičienė“, l/d „Rūta“, Panevėžys.
11.50 val. – „Pedagogų iniciatyvos – vaikų saviraiškos puoselėjimas“,
Jolita Gedvilienė, dir. pav. ugdymui, l/d „Pasaka“, Vilnius.
12.00 val. – „Animacinių filmukų kūrimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais“
Rasa Dikčienė, kompozitorė, mokytoja, meninė studija „Diemedis“, Vilnius.

Kavos pertrauka. Pažintis su stendiniais pranešimais, diskusijos.
12.40 val. – „Gamta vaiko kūryboje“, Renata Rudienė, auklėtoja metodininkė,
Violeta Juozapavičienė vyr. auklėtoja l/d „Lazdynėlis“,Vilnius.
12.50 val. – „Ilgalaikio kūrybinio projekto integravimas į ugdymo procesą“,
Jolita Ivaškevičienė, auklėtoja metodininkė,
Irena Zubrienė, auklėtoja metodininkė, l/d „Sakalėlis, Vilnius,
13.00 val. – „Vaikų kūrybiškumo inovacija – naujas požiūris į muzikinį ugdymą,
Violeta Viknienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Lina Mačiulytė auklėtoja ekspertė l/d „Vėrinėlis“, Kaunas.
13.10 val. – „Žaidžiu, dainuoju, improvizuoju“,
Gražina Stričkienė, muzikos mokytoja metodininkė l/d „Švelnukas“, Vilnius
13.20 val. – „Kolektyviniai darbeliai – vaikų kūrybiškumo šaltinis“,
Natalija Peciukonienė ir Ekaterina Kuzina, vyr.auklėtojos l/d„Karuselė“,Vilnius

Stendiniai pranešimai
1. „Aš- Kūrėjas“, Lilija Dževeckaja , aukėtoja metodininkė l/d „Medynėlis“ ,Vilnius.
2. „Vaidybinės veiklos ir pasakų terapijos metodo panaudojimas ikimokykliniame amžiuje“, Danutė
Golubovskaja, mokytoja metodininkė, „Šaltinėlio d/m, Vilnius,
3. „Žaisdami su smėliuku kuriam pasakas kartu“, Anastasija Sadauskienė, psichologė ir Olga Zablockaja,
auklėtoja metodininkė, l/d „Daigelis“, Vilnius.
4. „Muzikinių kūrybinių žaidimų svarba vaikų ugdyme“,Virginija Pilinkienė, Muzikos mokytoja metodininkė
l/d „Strazdelis“, Vilnius,
5. „Kūrybiškumo sklaida ir įvairovė ikimokykliniame amžiuje“, Zita Jurgelevičienė, direktorė ir Rūta
Rugevičienė, auklėtoja ekspertė, l/d „Vėrinėlis“, Kaunas.
6. „Šeima – išlaisvinto kūrybiškumo partnerė“, Regina Braniauskienė, direktorė ir Onutė Krasauskaitė,
dir. pav. ugdymui l/d „Jovarėlis“,Vilnius.
7. „Kūrybinė saviraiška vaiko kalboje“, Daiva Liepienė, vyr. logopedė, l/d „Lazdynėlis“, Vilnius,
8. „Vaikų kūrybiškumo plėtojimas, atsižvelgiant į vaiko poreikius“, vyr.auklėtojos Zita Urbonienė ir Diana
Bikauskienė, l/d „Žibutė“, Vilnius.
9. „Vaikų kūrybinių galių plėtotė darželyje – galimybė ar problema“, Ieva Dirsienė, direktorė, l/d
„Voveraitė“, Panevėžys.
10. Projektas „Aukso bičių medaus puodas“, Grita Kalytienė, auklėtoja, l/d „Eglutė“, Utena.
11. ,,Vaikų kūrybinės erdvės“, Audronė Boikovienė, auklėtoja metodininkė, Vida Miginienė, auklėtoja
metodininkė, ir Jurga Petrauskienė, vyr. auklėtoja, l/d ,,Saulėgrąža“, Vilnius.
12. „Kūrybingos sielos išraiška“, Ilona Daraškevič, auklėtoja metodininkė, l/d „Vėjelis“, Vilnius.

Minčių lietus
.
Konferencijos apibendrinimas. LIUĮVA prezidentės Liucijos Milašauskienės padėka konferencijos rengėjams.
Pažintis su Vilniaus „Pasakos“, „Pasakaitės“, „Vaivorykštės“ ir „Pilaituko“ ikimokyklinių įstaigų veikla.

