
 

VILNIAUS KOLEGIJOS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 
 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIKOS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS „ŠIUOLAIKINIO 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GAIRĖS“ 

PROGRAMA 

 

40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programa: 16 – kontaktinių valandų, 24 – savarankiško darbo valandos. 

 
Datos:  I diena – 2015-12-04,  II diena – 2015-12-11. 

Vieta – Vilniaus lopšelis darželis „Lazdynėlis“, Šiltnamių g. 36, LT-04129, Vilnius. 

 

Mokymus ves: 

 

Registracija  

Doc. dr. Vitalija Gražienė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto docentė. 

Elena Markevičienė – Vilniaus lopšelio darželio „Lazdynėlis“ direktorė. 
 

administracija@pdf.viko.lt  (vietų skaičius ribotas) 

I diena 

 

9.00 val. Seminaro pristatymas.  

9.15 val. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos kaitos priežastys. 

9.30 val. Priešmokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai.  

10.00 val. Vaiko pažinimas.  

11.30 val. Kokybiško priešmokyklinio ugdymo prielaidos: principai, metodai, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimas, aplinka ir procesas.  

12.00-12.45 val. Kavos pertrauka.  

12.45 val. Kokybiško priešmokyklinio ugdymo prielaidos: principai, metodai, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimas, aplinka ir procesas (tęsinys). 

14.00 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimo ir aplinkos 

kūrimo patirtis „Lazdynėlyje“. 

15.00 val. Vaikų pasiekimai.  

15.45 val. Vaikų pasiekimų vertinimas.  

16.30 val. Savarankiško darbo, atliekamo namie iki II seminaro dienos, pristatymas. 

16.45 val. I seminaro dienos apibendrinimas.  

17.00 val. I seminaro dienos pabaiga.  

 

II diena 

 

9.00 val. I seminaro dienos akcentų refleksija.  

10.00 val. Savarankiškų darbų, atliktų namie, pristatymas. 

12.00-12.45 val.  Kavos pertrauka.  

12.45 val.  Savarankiškų darbų, atliktų namie, pristatymas (tęsinys).  

15.00 val.  Pristatymų apibendrinimas ir refleksija.  

16.00 val.  Diskusija. 

16.45 val.  II seminaro dienos apibendrinimas.  

17.00 val.  II seminaro dienos pabaiga.  
 

 

 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos kaina: 100 €.  

Gavėjo rekvizitai: 

Vilniaus kolegija 

Įmonės kodas 111965131 

AB SEB bankas LT76 7044 0600 0147 2160 

Suma – 100 € 

Įmokos kodas - 3008 

Mokėjimo paskirtis – už „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairių" kvalifikacijos tobulinimo programą 
 

 

VILNIAUS KOLEGIJOS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 
Viešoji įstaiga, Palydovo g. 29, LT- 11107 Vilnius,  tel. (8 5) 219 1630,  

faks. (8 5) 219 1635,  el.p. administracija@pdf.viko.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 111965131   

mailto:administracija@pdf.viko.lt

