
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA” 
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GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA  

„ETWINNING”. NUO IDĖJOS IKI TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO 

 

PROGRAMA 

2020 m. sausio mėn. 20 d.  
 

13.00-13.30 Dalyvių registracija 
13.30-13.40 Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodis 
 Virginija Letukienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” direktorė; 

Birutė Jovaišienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
13.40-13.50 Audronė Grigišienė, Klaipėdos lopšelis-darželis  „Puriena“.  

Lietuvoje ir kitose Europos šalyse dirbančių darželių mokytojų požiūris į tarpkultūrinės kompetencijos 

ugdymą(si). Ar mąstome panašiai? 
13.50-14.00 Aida Norvilienė, Dr., Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros vedėja, lektorė. 

Patirtis „eTwinning“ programoje ir „Erasmus+“ programoje. Ką tai duoda mokytojui? 
14.00-14.10 Jurgita Astrauskaitė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“. 

Tarptautinės „eTwinning“ konferencijos Dubline (Airijoje) atgarsiai 
14.10-14.20 Vilma Satkauskienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“. 

Pirmi žingsniai projektinėje veikloje „eTwinning“ programoje. 
14.20-14.30 Rūta Varašinskienė, Klaipėdos lopšelis-darželis  „Puriena“.  

Patirtinis ugdymas  „eTwinning“ projektinėje veikloje. Projektas „Mažieji mokslininkai“ 
14.30-14.40 Regimantas Kaikaris, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija. 

Sėkmingame projekte – sėkmingas mokinys 
14.40-15.00 Kavos pertrauka 
15.00-15.20 Raminta Birgėlienė,  Gargždų „Minijos“ progimnazija, programos „eTwinning“ ambasadorė 

Kauno/Klaipėdos regionuose. 

Programų „eTwinning“ ir „Erasmus+“ naujienos 
15.20-15.30 Miglė Stankevičiūtė, Kauno mokykla-darželis „Šviesa“.  

„eTwinning“ sėkmės istorijos Kauno mokykloje-darželyje „Šviesa“ 
15.30-15.40 Virginija  Paužienė, Kauno mokykla-darželis „Šviesa“. 

 „eTwinning” – raktas į sėkmingą bendradarbiavimą 
15.40-15.50 Asta Želionienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“.  

Ugdymasis su programa „eTwinning“ – sėkmingo projekto link 
15.50-16.00 Rasa Simonavičienė, Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“.  

Galimybė mokytis drauge ir vieniems iš kitų. Patirtis ir sėkmės istorijos įgyvendinant „eTwinning“ projektus 
16.00-16.10 Sandra Kondrotienė, Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“.  

„Erasmus +“ projektas „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ 
16.10-16.30 Kavos pertrauka 
16.30-16.40 Toma Bernatavičienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“.  

„eTwinning“ projektai – galimybė ugdyti vaikų motyvaciją ir kūrybiškumą 
16.40-16.50 Vilma Kavaliauskienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“.  

Tarptautinis projektas „Christmas card Project“ ir „Eastern card Exchange“ bendradarbiaujant su Estijos 

ikimokyklinės įstaigos pedagogais. Tarptautinis projektas „Kalėdų langas – etwKalėdos 16“ 

16.50-17.00 Nina Ponomariova, Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“.  

„eTwinning“ projektai – nauja vaiko ugdymosi aplinka“ 
17.00-17.10 Birutė Jovaišienė, Klaipėdos lopšelis-darželis  „Puriena“.  

Pirmieji  žingsniai programos „Erasmus+“  link 
17.10-18.00 Stendinių pranešimų aptarimas, refleksija 
 Dalia Reizgienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“. 

Projektas „ Little scientists“ (liet.-Mažieji mokslininkai) 

 Eglė Visockienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“. 

Projektas „Nors dar mažas, bet labai myliu Lietuvą“ 

 Rūta Varašinskienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“. 

„Mes atversim pasakų duris“ 

 Vilma Urniežienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“. 

„Make fun for your foot“  (liet.- Pralinksmink pėdutes) 

 Aušra Mačiulaitienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“. 

„Little birds feeders city“ (liet.- Mažojo paukštelio lesyklėlių miestas) 
                                                                          

                                                                         


