KONFERENCIJA

Į(SI)GALINK: UGDAU
VAIKĄ, TURINTĮ
DIDELĮ MOKYMOSI
POTENCIALĄ
D.U.K.

2022 m. rugpjūčio 29 d.
10:00–16:30

KUR?
VU filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9 (Vilnius)
Pranešimai vyks 201 auditorijoje, o dirbtuvės – 209 ir 214 auditorijose.
ATNAUJINIMAS: dalyvių skaičius dalyvavimui gyvai jau yra užpildytas,
todėl kviečiame stebėti konferencijos transliaciją Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos YouTube paskyroje nuo 10:00 iki 14:30 (spauskite
čia ir būsite nukreipti į transliacijos nuorodą).

KAM SKIRTA ŠI KONFERENCIJA?
Konferencija skirta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojams, mokyklų administracijų atstovams, siekiantiems savo
veikloje atpažinti bei ugdyti vaikus, turinčius didelį mokymosi
potencialą.

KONFERENCIJOS TIKSLAS
Suteikti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams,
mokyklų administracijų atstovams praktinės informacijos bei
supažindins su metodais, kurie padės efektyviau atliepti mokinių,
turinčių didelį mokymosi potencialą, poreikius.

KAINA
Renginys nemokamas.

FORMATAS
Konferencija vyks hibridiniu būdu. Dalyvių skaičius gyvai – ribotas,
todėl registracija yra baigta. Konferencija bus transliuojama Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos YouTube paskyroje nuo 10:00 iki 14:30.
Dalyviams nebus išduodami pažymėjimai.

KODĖL VERTA DALYVAUTI GYVAI?
Dirbtuvės mokytojams bei administracijų atstovams vyks tik
kontaktiniu būdu ir nebus transliuojamos nuotoliu;
Į praktiką orientuotas turinys ir dalijimasis geraisiais pavyzdžiais
didelio mokymosi potencialo (itin gabių mokinių) ugdymo tema;
Proga susitikti su retai matomais kolegomis iš kitų miestų bei
mokyklų;
Naujos darbo pažintys;
Nemokama kava iš užkandžiai;
Vilniaus universiteto teritorija bei Vilniaus senamiestis – puiki
vieta pasisemti įsikvėpimo naujiems mokslo metams arba
prisiminti studijų metus.

KAS YRA VAIKAI,
TURINTYS DIDELĮ MOKYMOSI POTENCIALĄ?
Tai vaikai, pasižymintys šiomis savybėmis:
smalsūs;
dažniausiai atrandantys neįprastus sprendimus;
neretai dalyvaujantys įvairiose olimpiadose ir konkursuose;
keliantys nepatogius klausimus ir esantys reiklūs;
ne visuomet telpantys į tradicinius mokyklos rėmus;
jų intelekto koeficientas (IQ) yra du standartiniai nuokrypiai ar
daugiau nei vidurkis;
Lietuvoje dar vadinami (itin) gabiais vaikais arba turinčiais
išskirtinių gabumų, aukštesniųjų gebėjimų.

NERADAI ATSAKYMO Į RŪPINTĮ KLAUSIMĄ?
Susisiekime: ruta.petrylaite@kurklt.lt (Rūta Perylaitė)

ORGANIZATORIAI

PARTNERIAI

Konferencija yra Marijos Žilinskaitės ir Rūtos Petrylaitės „Kurk Lietuvai” projekto
„Mokinių, turinčių didelį mokymosi potencialą, atpažinimas bei ugdymas” dalis
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ĮŽANGA

PROGRAMA

9:30–10:00

Registracija ir pasitikimo kava

10:00–10:10

Atidarymo žodis (Ignas Gaižiūnas)

10:10–10:30

Kodėl svarbu kalbėti apie vaikus, turinčius didelį mokymosi
potencialą? (dr. Sigita Girdzijauskienė)

10:30–10:50

Lietuvos trijų dešimtmečių itin gabių vaikų ugdymo pažanga
pasaulinės patirties kontekste (dr. Bronė Narkevičienė)

10:50–11:10

How do you feed an elephant? Helping gifted kids to succeed
(dr. Monita Leavitt, pranešimas anglų kalba)

TRANSLIACIJOS
PRADŽIA – 10:00

MOKYKLŲ

STRATEGIJA

PERTRAUKA, 20 min.
11:30–11:50

Itin gabių mokinių ugdymo strategijos įgyvendinimas. KTU Vaižganto
progimnazijos atvejis (Lydija Merfeldienė ir Rūta Songailienė)

11:50–12:10

Mokinių, turinčių didelį mokymosi potencialą, ugdymas: ne daugiau,
o kitaip. Panevėžio Vyturio progimnazijos patirtis (Rasa Kuprytė ir
Vita Čingienė)

PAVYZDŽIAI
PABAIGA

PRANEŠIMŲ

MOKOMŲJŲ DALYKŲ GERIEJI

PIETŲ PERTRAUKA, 50 min.
13:00–13:15

Literatūra kaip tramplinas: mąstymo pokyčių link (Alius Avčininkas)

13:15–13:30

Kaip sukurti aplinką klasėje, kurioje visi jaučiasi gyvenantys
matematika ir geba mokytis vieni iš kitų? (Rokas Ridzevičius)

13:30–13:45

Kaip įtraukti į voratinklį arba kaip jame išsilaikyti kuo ilgiau? „Musės
voratinklyje” metodas biologijos mokomojo dalyko kontekste
(Julija Barsienė)

13:45–14:00

Ar kiekvienas gali būti meninku? Dailės pamokos – erdvė gebėjimams
pastebėti (Rūta Gurčinienė)

14:00–14:15

Itin gabus vaikas: iššūkis ar dovana pedagogui?
(Jūratė Bortkevičienė)

14:15–14:30

Pranešimų dalies pabaigos žodis

TRANSLIACIJOS
PABAIGA – 14:30

PERTRAUKA, 15 min.

DIRBTUVĖS

14:45–16:30
MOKYTOJAMS

Dirbtuvės mokytojams. Atėjau, išgirdau, pritaikiau: ką galėsiu taikyti
darbe su mokiniais, turinčiais didelį mokymosi potencialą?
(moderuoja Justina Garbauskaitė-Jakimovska)

ADMINISTRACIJA

Dirbtuvės mokyklų administracijų atstovams. Kaip kurti mokyklą,
padedančią augti vaikams, turintiems didelį mokymosi potencialą?
(moderuoja dr. Paulius Lukas Tamošiūnas)

ORGANIZATORIAI

PARTNERIAI
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