
 

 

Konferencija vyks 2012-10-30 Telšių 

,,Džiugo“ gimnazijoje (Sedos g. 29, LT -

87113, Telšiai). 

 

Konferencijos metu veiks Telšių dailės 

mokyklos  moksleivių darbų paroda. 

 

Dalyvių registracija iki 2012 m. spalio 23 

d. 

 el.p. tsc1@telsiai.lt, tel.: (8 444) 53445, 

60214, 60213,  868629130 

  

Konferencijos dalyvio mokestis 20 lt. 

 

Konferencijos dalyviams bus išduodamas 

Telšių švietimo centro pažymėjimas. 

 

Konferencijos pranešimai bus patalpinti 

internetinėse svetainėse: 

 www.dziugogimnazija.lt; www.sctelsiai.lt 
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Konferencijos globėjai: 

 

Regina Pocienė, LRS ŠMM Švietimo 

kokybės ir regioninės politikos departa-

mento vyr. specialistė. 

 

Danutė Mažeikienė, Telšių rajono savival-

dybės administracijos Švietimo kultūros, 

sporto, jaunimo reikalų skyriaus vedėja. 

 

Mindaugas Sabaliauskas, Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos direktorius. 

 

 

Organizacinis komitetas: 

 

Roma Toleikienė, Telšių ,,Džiugo“ 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

 

Janina Šalkauskytė, Telšių ,,Džiugo“ gim-

nazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

Rita Vargalytė, Telšių švietimo centro 

direktorė. 

 

Vilija Gudauskienė, Telšių švietimo centro 

metodininkė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvietimas 
 

Respublikinė metodinė - 

praktinė konferencija 
 

„Gabių vaikų 

intelektinio potencialo 

skatinimas“ 

 

 

 

Telšių  „Džiugo“ gimnazija, 

Telšių švietimo centras 

 

2012-10-30 
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Kviečiame regiono pedagogus dalyvauti 

konferencijoje „Gabių vaikų intelektinio 

potencialo skatinimas“. 

 

Konferencijos tikslas – pasidalinti gerosios 

praktikos modeliais, kurie padės atpažinti 

gabius vaikus ir skatinti jų intelektinį 

potencialą. 

 

Uždaviniai: 

 Susipažinti su įvairia gabių mokinių 

atpažinimo ir ugdymo metodika. 

 Diskutuojant  darbo grupėse pasi-

rinkti labiausiai tinkančius gerosios 

patirties modelius atskiriems 

dalykams ir mokinių amžiaus 

grupėms. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Konferencijos programa 

9.30-10.00 val. Dalyvių registracija. 

I dalis  

10.00-10.30 val. Konferencijos   

atidarymas. 

10.30-12.30 val. Pagrindiniai pranešimai: 

 „Kas yra gabumas“.  Bronius Burgis, 

KTU gimnazijos direktorius. 

 ,,Gabių vaikų ugdymo  įstatyminė 

bazė“,  Daiva Tūmienė, Telšių rajono 

savivaldybės administracijos švietimo, 

kultūros, sporto, jaunimo reikalų 

skyriaus vedėjos pavaduotoja. 

 Projekto ,,Gabių vaikų atpažinimas: 

psichologinių instrumentų 

standartizavimas ir taikymas“ 
pristatymas. Aušra Lesnickaitė, Telšių 

švietimo centro PPT skyriaus 

psichologė. 

 Tauragės „Versmės“ gimnazijos patirtis 

ugdant gabius mokinius. Albina 

Senkuvienė, gimnazijos direktorė. 

 Telšių ,,Džiugo“ gimnazijos geroji 

gabių vaikų ugdymo patirtis. Regina 

Vidrinskienė, gimnazijos vokiečių ir 

rusų kalbų vyr. mokytoja. 

 

12.30-13.00 – Pietūs, kava 

 

II dalis 

13.00 – 14.30 val. darbas grupėse/ dalykų 

sekcijose tema: ,,Gabių vaikų ugdymo metodai 

per dalykų pamokas“ 

1gr. Lietuvių kalba (310 kab.). Pranešėjai: D.Juškienė, 

Eigirdžių pagr. mokyklos direktorė, lietuvių k. mokytoja 

metodininkė; A.Anulienė, Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;  V.Laurinaitytė ir 

D.Čiunkienė, Tauragės „Žalgirių“ gimnazijos mokytojos 

metodininkės. Moderatorius: V.Masiliauskienė, ,,Džiugo“ 

gimnazijos lietuvių kalbos  vyr. mokytoja. 

2gr. Matematika, informacinės technologijos (219 kab.).  
Pranešėjai: I.Alvinskienė, matematikos  metodinio būrelio 

pirmininkė;  V.Sidaraitė, Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė; A.Kumžienė, IT 

metodinio būrelio pirmininkė. Moderatorius: 

L.Limontienė, ,,Džiugo“ gimnazijos matematikos  

mokytoja metodininkė. 

3gr. Istorija, geografija (213 kab.).Pranešėjai: 

N.Laukaitienė, Telšių „Džiugo“ gimnazijos  istorijos 

mokytoja metodininkė;  L.Uosytė, geografijos metodinio 

būrelio pirmininkė; D.Stasys, Mažeikių geografijos 

metodinio ratelio pirmininkas; V.Pociuvienė, Rietavo 

L.Ivinskio gimnazijos mokytoja metodininkė. 

Moderatorius: V.Urlovaitė,  ,,Džiugo“ gimnazijos istorijos   

mokytoja metodininkė. 

4gr. Biologija, fizika, chemija (111 kab.). Pranešėjai: 

E.Bertavičienė,  Žemaitės gimnazijos biologijos mokytoja 

metodininkė; K.Kontrimas, fizikos metodinio būrelio 

pirmininkas; R.Milokostenkaitė, chemijos metodinio 

būrelio pirmininkė. Moderatorius, D.Kavalevskienė,  

,,Džiugo“ gimnazijos biologijos vyr.mokytoja. 

5gr. Anglų, vokiečių, rusų (120 kab.). Pranešėjai: 

E.Kakanauskienė, metodinio būrelio pirmininkė; 

T.Kriliuvienė, Kuršėnų L.Ivinskio gimnazijos anglų k. 

mokytoja ekspertė; J.Pukelienė, Tauragės „Žalgirių“ 

gimnazijos mokytoja. Moderatorius: A. Alšauskaitė,  

,,Džiugo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė. 

6gr. Dailė, muzika, technologijos, kūno kultūra (203 kab.). 

Pranešėjai: D.Kleivaitė-Hirzel ir J.Vaičikauskienė, 

metodinių būrelių pirmininkės; V.Januševičienė, Tauragės 

„Versmės“ gimnazijos kūno kultūros mokytoja ekspertė. 

Moderatorius: V.Butkus,  ,,Džiugo“ gimnazijos kūno 

kultūros vyr.mokytojas. 

III dalis 

14.30 – 15.00  val. Konferencijos apibendrinimas. 

15.00 – 15.15 Konferencijos uždarymas. 


