
                                                          

   
 

 

RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ – METODINĖ KONFERENCIJA 

 

GERA SAVIJAUTA – RAKTAS Į SVEIKESNĮ GYVENIMĄ 

 

Konferencija vyks 2022 m. balandžio 28  d. nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje 

Konferencijos pradžia – 13.00 val.  

 

Konferencijos tikslas –  plėtoti mokslininkų ir pedagogų bendradarbiavimą, dalijantis naujausiais 

mokslinių tyrimų rezultatais sveikos gyvensenos srityje bei gerąja praktine patirtimi įgyvendinant 

mokslininkų rekomendacijas, siekiant kryptingai ugdyti teigiamą mokinių nuostatą į sveikatą ir ją 

stiprinančius veiksnius. 

Konferencija skirta pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokslininkams, 

besidominantiems sveikos gyvensenos pagrindų, principų bei veiksnių tyrinėjimu, stiprinimu. 

Renginio metu mokslininkai, pedagogai praktikai dalysis patirtimi ir įžvalgomis apie sveikos 

mitybos, fizinio aktyvumo, vaikų socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos gebėjimų ugdymą(si). 

Konferencijos teminės kryptys 

• Moksliniai tyrimai sveikos gyvensenos srityje: atradimai, konkretūs pavyzdžiai, 

rekomendacijos pedagogams. 

• Patirtinio, inovatyvaus ugdymo(si) organizavimas, siekiant ugdyti mokinių sveikos mitybos, 

sveikos gyvensenos įpročius. 

• Asmens fizinio aktyvumo skatinimas. 

• Teoriniai ir praktiniai įrankiai vaikų socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos gebėjimų 

ugdymui. 

Informacija konferencijos dalyviams 

Į konferenciją pranešėjus ir dalyvius prašome registruotis iki 2022 m. balandžio 23 d. paspaudus ar 

nukopijavus šią nuorodą:  https://forms.office.com/r/tgVwM84Viq arba nuskenavus QR kodą  

 

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. 

https://forms.office.com/r/tgVwM84Viq


                                                          

   
 

Konferencijos dalyviams bus išduodami 6 val. trukmės Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai PDF versija (originalas nesiunčiamas). 

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu info@dainai.lt arba telefonu (8 41) 

55 27 51, 8 682 78 916. 

Konferencijos mokslinis komitetas 

prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė 

doc. dr. Irena Kaffemanienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto 

direktorė 

dr. Inga Kepalienė, Vilniaus kolegijos Maisto technologijos katedros docentė 

dr. Nijolė Liepienė,  Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dekanė 

dr. Laima Tomėnienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto lektorė  

Asta Vaičiūnienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto doktorantė  

   Konferencijos organizacinis komitetas 

Asta Vaičiūnienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto doktorantė, 

Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė 

Daiva Stonė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pradinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja 

Laima Tomėnienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto lektorė, Šiaulių 

Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė 

Kristina Juodeikienė, Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių technologijų, žmogaus saugos, 

gamta ir žmogus ir robotikos vyresnioji mokytoja 

Violeta Tamulienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 

Rasa Blekaitienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Irma Žemaitienė, Šiaulių Dainų progimnazijos etikos mokytoja metodininkė 
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