
 

RESPUBLIKINĖ UGDYMO ĮSTAIGŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA  

„Ankstyvasis saugaus eismo ugdymas - investicija į vaiko, kaip atsakingo keliautojo 

ateitį“ 

 
2017 m. balandžio 6 d. 

Savivaldybės konferencijų salė (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) 

 

PROGRAMA 

 

9.00-10.00 Registracija 

 

I sesija. Moderuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“ direktorė Aidana Baravykaitė-Dagienė 

ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 

Administracinės veiklos skyriaus vyresnioji specialistė komisarė inspektorė Aistė Dijokaitė 

 

10.00-10.15 Sveikinimo žodis. Kristina Cibulskytė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja. 

 

10.15-10.25 Sveikinimo žodis. Vidmanta Kibirkštienė, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

 

10.25-10.40 „Kaip mokyti vaikus įžvelgti eisme tykančius pavojus ir kaip jų išvengti“. Aistė 

Dijokaitė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 

Administracinės veiklos skyriaus vyresnioji, specialistė komisarė inspektorė.  

10.40-11.00 ,,Baimės ir traumos vaiko aplinkoje". Jurgita Račė, edukologė – psichologė, 

,,Mokytojos Jurgos stovykla“ steigėja. 

11.00-11.20 „Terapinių pasakų skaitymo poveikis vaikų saugumui“. Dr. Aldona 

Mazolevskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės studijų 

katedros docentė. 

 

11.20-11.40 „Aktyvūs žaidimai, padedantys kurti bei analizuoti saugaus elgesio kelyje 

situacijas“. Agnė Račkienė, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos metodininkė, 

neformaliojo vaikų švietimo programos „Kūrybinės dirbtuvėlės” vyresnioji mokytoja. 

 

11.40- 11.55 „Kaip užtikrinti vaikų saugumą oro uoste“. Darius Rimšelis, Vilniaus apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato Oro uosto poskyrio 

tyrėjas. 

 

11.55 – 12.00 Arina Komžienė, VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Saugaus eismo inžinierė. 

 

Kavos pertrauka 

 



II sesija. Moderuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“ direktorė Aidana Baravykaitė-Dagienė 

ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 

Administracinės veiklos skyriaus vyresnioji specialistė komisarė inspektorė Aistė Dijokaitė 

 

12.30-12.50 ,,Saugus elgesys geležinkelyje - būdas išsaugoti savo ir artimųjų gyvybę bei 

sveikatą“. Robertas Šalčiūnas, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Vidaus administravimo ir saugos 

departamento Darbų ir civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas.  

 

12.50-13.10 „Edukacijos mažiesiems Lietuvos geležinkelių muziejuje“. Vitalija Lapėnienė, 

Lietuvos geležinkelių muziejaus direktorė. 

 

13.10-13.30 „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinis saugumas“. Vilija Malinauskaitė, UAB 

„Intelligent Creation" vykdomoji direktorė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro lektorė, VšĮ 

Individualiosios psichologijos instituto „Tėvų konsultavimo programos“ dalyvė. 

 

13.30-13.50 „Pažinkime Vilnių saugiai“. Laura Kirvelyte-Vasiliauskė, VšĮ „Ekskursijos 

Vilniuje“ direktorė.  

 

13.50-14.10 „Lauko darželis. Vaikų saugumo lauke ribos, kaip jas brėžiame“. Jūratė Žakienė, 

VšĮ Lauko darželio auklėtoja. 

 

14.10-14.30 „Kelionės - tai būdas ugdyti saugaus eismo įgūdžius“. Gintarė Visockė, VšĮ 

„Prasminga vaikystė“ direktorė. 

 

14.30-14.40 „Inovatyvus saugaus eismo ugdymas vaikams“. Armanda Kavaliauskaitė ir 

Monika Raižytė,  Jaunųjų kelininkų klubo „Kelelis“ atstovės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos draugai: 

 

 
 

                   


