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Pažymima, kad 2019 m. vasario 26 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, vyko
metodinis renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo
patirtis“. Renginį vedė Lijana Vadopalienė, Kauno l.-d. „Vilnelė“ ir Laima Alšauskienė, Kauno
l.-d. „Spindulėlis“.
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Metodiniame renginyje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiais vaikų
pasiekimų vertinimo patirtis“ pranešimus pateikė:
Eil.
Nr.

Vardas, Pavardė

Darbovietė

Pranešimo tema

1.

Edita Gaižauskienė,
Vidmanta Ambrizienė

Kauno l.-d. „Nežiniukas“

„Vaikų pažangos ir pasiekimų
vertinimo patirtis“

2.

Lina Pochylienė,
Renata
Marcinkevičienė.

Kauno l.-d. „Rokutis“

„Vaikų pasiekimų ir pažangos
vertinimo metodai ir būdai“

3.

Virginija Bielskienė

Kauno menų d. „Etiudas“

„Menų darželio „Etiudas“ vaikų
pasiekimų vertinimas“

4.

Regvita Zieniuvienė,
Kristina Kazlauskienė

Kauno l.-d. „Girinukas“

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų vertinimo patirtis“

5.

Diana Grinienė,
Sandra Laurikaitienė

Kauno l.-d. „Vilnelė“

„Auklėtojos ir specialistų
bendradarbiavimas: vaikų
socialinės kompetencijos
pasiekimų vertinimas, taikant
skirtingus metodus ir priemones“

6.

Rita Juškienė

Kauno l.-d. „Spindulys“

„Vaiko veiklos rezultatų
analizavimas ir interpretavimas
pagal pasiekimų aprašą“

7.

Sigita Koriznienė

Kauno l.-d. „Daigelis“

„B.Bloom taksonomijos modelio
pritaikymas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų vertinime“

8.

Edita Norbutienė

Kauno l.-d. „Spindulėlis“

„Vaikų pasiekimų vertinimas ir
įsivertinimas “ClassDojo“
programa“

9.

Eglė Vainikonienė,
Dalė Laurinavičienė

Kauno Montesori m.-d.
„Žiburėlis“

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų
vertinimo patirtis“

10.

Vita Stankauskienė

Kauno Valdorfo d.
„Šaltinėlis“

„Kaip tėvai tampa vaikų
pasiekimų ir pažangos vertinimo
partneriais“

11.

Daiva Perkauskienė

Kauno l.-d. „Aviliukas“

„Kaip informuojame tėvus apie
vaikų pasiekimus ir pažangą“

12.
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Virginija Šalčienė,
Aušra Lagunavičienė

Kauno l.-d. „Vaivorykštė“

„Knyga „Aš“ – vaiko pasiekimų ir
pažangos vertinimo, įsivertinimo
priemonė, skirta pedagogams,
specialistams, vaikui ir šeimai“

