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Gerb.p._________________________________, 
 

Maloniai kviečiame dalyvauti konferencijoje. 
 

Pagarbiai, 
doc.Stanislava Juškienė, Panevėžio 
kolegijos Rokiškio filialo vadovė 

 
KONFERENCIJOS  PROGRAMA: 

 

Plenarinis posėdis 
Pirmininkas - doc.St.JUŠKIENĖ, Panevėžio kolegijos 
Rokiškio filialo vadovė.  
9.00 – 9.45 val. Dalyvių registracija (Respublikos g.45) 
10.00-10.30val. Konferencijos atidarymas. 
Įžanginis žodis. Doc.St.JUŠKIENĖ, Panevėžio 
kolegijos Rokiškio filialo vadovė. 
Panevėžio kolegijos direktoriaus doc.dr.K.GUDO 
sveikinimas.  
Svečių pasisakymai. 

 

10.30-11.00 val.  
Mokyklų sistema Vokietijoje ir jų palyginimas su 
Lietuvos švietimo sistema. 
G.FIŠERIS (Vokietija), Vokietijos ambasados 
Vokiečių kalbos mokymo patarėjas-koordinatorius.  
 

11.00-11.30 val. Pedagogo darbas JAV mokyklose. 
W.PIACENTINI (JAV), mokytojas-konsultantas. 
 

11.30-12.00 val. Kas lemia pedagogo įtaką 
studijuojantiems. 
A.M.PAVILIONIENĖ, LR Seimo narė, Švietimo, 
mokslo ir kultūros ir kitų komitetų narė. 
 

12.00-12.30 val. Kavos pertraukėlė 
 

12.30-13.00 val. Korupcija ir jos apraiškos 
respublikos švietimo sistemoje. 
V.SAULIS, LR Seimo narys, Antikorupcijos komisijos 
pirmininko pavaduotojas. 
13.00-13.30 val. Pagrindinių, specialiųjų ir 
vientisųjų studijų programų nuostatai. 
E.STUMBRYS, Studijų kokybės vertinimo centro 
direktorius. 

13.30.-14.00 val. Pedagogo asmenybės įtaka 
studentams. 
R.KAUNIETIS, Anykščių raj.Svėdasų bažnyčios 
kunigas. 
 

14.00-15.00val.  Pietūs 
 

II-asis posėdis 
Pirmininkas: Z.Malcienė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo 
muzikos ir estetinio lavinimo katedros vedėja 
 

15.00-15.10val. Deutsche Hochschulbildung im 
Umbruch 
K.K.Kaubisch, asistentė, J.Vaičionienė, lektorė, 
Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas. 
15.10-15.20val. Muzikos pedagogo profesinės 
veiklos ypatumai 
J.Lasauskienė, asistentė, Vilniaus pedagoginis 
universitetas 
15.20-15.30val. Mokomojo proceso modeliavimas: 
praktinės patirties bruožai 
Z.Grigienė, lektorė, Lietuvos Muzikos ir teatro 
akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas. 
15.30-15.40val. Kankliavimas kaip tautiškumo 
ugdymo būdas 
V.Palubinskienė, docentė, Vilniaus pedagoginis 
universitetas. 
15.40-15.50 val. Vaiko muzikinė aplinka šeimoje. 
D.Žitkevičienė, asistentė, Vilniaus pedagoginis 
universitetas. 
15.50-15.55val. Vaidmenų kaita naujoje 
pedagogo veiklos erdvėje. 
R.Kasiliauskienė, lektorė, Marijampolės kolegija. 
15.55-16.00val. Dėstytojų kompetencijų ir 
bendravimo stiliaus įtaka mokymo procesui. 
R.Lauruškienė, lektorė, S.Toropovienė, lektorė, 
Šiaulių kolegija. 
 

16.00-16.10 val. Pertraukėlė 
 

16.10-16.15val. QUEM  DII  ODỀRE,  PAEDAGỔGUM  
FECỀRE.  
N.Borusevičienė, docentė, N.Litevkienė, docentė, 
Šiaulių kolegija. 
16.15-16.20val. Pedagogo asmenybės svarba 
besimokančiajam. 
N.Dranevičienė, lektorė, Panevėžio kolegijos 
Rokiškio filialas. 
16.20-16.25val. Pedagogo vaidmuo tobulinant 
studijų programų įgyvendinimą. 
V.Balickienė, lektorė, Marijampolės kolegija. 
16.25-16.30val. Darbo metodikų taikymo galimybės.  
J.Mikalajūnienė, lektorė, R.Sinica, lektorius, 
Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas. 
16.30-16.35val. Pedagoginių studijų tobulinimo 
galimybių ieškojimas, taikant aktyvų mokymą(-
si). 

B.Urbonavičienė, lektorė, Marijampolės kolegija. 
16.35-16.40 val. Aktyvusis mokymo metodas – 
projektas. 
B.Švagždienė, asistentė,  Lietuvos kūno kultūros 
akademija, doktorantė, ŠU, L.Žemaitaitienė, 
vyr.mokytoja, D.Revuckaitė, mokytoja 
metodininkė, VŠĮ Kauno šv.Mato vidurinė 
mokykla. 
16.40-16.45 val. Aukštosios mokyklos 
paskaita kaip konservatyvi pedagogų rengimo 
mokymo forma bei naujos mokymo formos, jų 
toleravimas  
R.Mikalauskas, dėstytojas, doktorantas, ŠU 
16.45-16.50 val. Būsimųjų specialistų 
adaptacija ir tolimesnės karjeros galimybės 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje. 
R.Kontautienė, docentė, daktarė, J.Melnikova, 
asistentė, Klaipėdos universitetas, doktorantė, 
ŠU. 
16.50-16.55 val. Pedagoginio darbo 
specifiškumas ir psichologinė asmenybės 
problema. 
J.Zabulis, docentas, Panevėžio kolegijos 
Rokiškio filialas. 
16.55-17.00 val. Balso lavinimo aktualijos ir 
galimybės rengiant muzikos pedagogus. 
R.Vaičiūnienė, lektorė, Panevėžio kolegijos 
Rokiškio filialas. 
17.00-17.05 val. Kūno kultūros dėstytojo 
vaidmuo gerinant studentų fizinį aktyvumą ir 
dvasinę darną. 
R.Valatkienė, lektorė, Panevėžio kolegija. 
17.05-17.10 val. Teorinė ir praktinė muzikinės 
veiklos reikšmė fortepijono užsiėmimuose 
aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose. 
Z.Malcienė, muzikos ir estetinio lavinimo 
katedros vedėja, Panevėžio kolegijos Rokiškio 
filialas, doktorantė, ŠU 
17.10-17.15 val. Būsimųjų muzikos pedagogų 
profesinis ugdymas aukštosiose 
neuniversitetinėse mokyklose. 
R.Pletaitė-Junokienė, asistentė, Z.Malcienė,  
muzikos ir estetinio lavinimo katedros vedėja, 
Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas, doktorantė, 
ŠU 
 

17.15-19.00 val. Diskusijos 
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