
Mokytojų metodinė veikla 2013-2018 m. 

Renginys Mokytojo vykdyta veikla Mokytojas  Metai 

Kauno m. mokytojų metodinių 

darbų paroda „Sėkminga pamoka: 

gerosios patirties sklaida“ KPKC 

Pranešimas „Vertinimo būdų ir metodų 

taikymas“ 

V. Šidlauskienė 

V. Stipinienė 

D. Girdzevičienė 

I. Žemantauskienė 

R. Binkienė 

2013 

Kauno m. mokytojų gerosios 

patirties sklaidos paroda 

„Savarankiška ir atsakinga 

mokykla“ KPKC 

Stendinis pranešimas „Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais ugdant mokinių pilietiškumą“ 

A. Džiugienė 

V. Šidlauskienė 

V. Stipinienė 

D. Girdzevičienė 

2013 

Parodos organizacinės darbo grupės narė A. Džiugienė 

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos 

mokytojų metodinis renginys  

Pranešimas „Pamokos kokybė. Mokymosi 

veiklos diferencijavimas“ 

V. Šidlauskienė 

V. Stipinienė 

D. Girdzevičienė 

R. Binkienė 

2013 

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo vidurinės  mokyklos 

mokytojų metodinis renginys 

Pranešimas „Pamokos kokybė. Mokymosi 

veiklos diferencijavimas“ 

V. Šidlauskienė 

V. Stipinienė 

D. Girdzevičienė  

2013 

Kauno S. Daukanto vidurinės  

mokyklos mokytojų metodinis 

renginys  

Pranešimas „Pamokos kokybė. Mokymosi 

veiklos diferencijavimas“ 

V. Šidlauskienė 

V. Stipinienė 

D. Girdzevičienė  

2013 

Vilkaviškyje organizuota 

tarptautinė praktinė konferencija 

„Idėjų mugė. Sėkmingas 

ugdymo(si) metodas“  

Pristatyti taikomi mokymo metodai V. Šidlauskienė 

I. Žemantauskienė 

2014 

Kauno m. ugdymo įstaigų gerosios 

patirties sklaidos paroda „Sėkminga 

vadyba: mokyklos pažangos link“ 

KPKC 

Stendinis pranešimas „Šeima mokyklos 

gyvenime“. 

A. Džiugienė 

V. Šidlauskienė 

V. Stipinienė 

D. Girdzevičienė  

I. Žemantauskienė 

2014 

Kauno humanitarinės pagrindinės 

mokyklos pristatymas Palangos m. 

„Baltijos“ pagrindinės mokyklos 

pedagogams 

Pranešimas „Kauno humanitarinės 

pagrindinės mokyklos istorija, žmogiškųjų 

ir materialiųjų išteklių valdymas“ 

A. Džiugienė 2014 

Pranešimas „Ugdymo organizavimo 

ypatumai Kauno humanitarinėje 

pagrindinėje mokykloje“ 

V. Šidlauskienė 

Pranešimas „Mokyklos tradicijos“ V. Stipinienė 

Kauno miesto ir rajono mokinių ir 

mokytojų konferencija ,,Gyvenimas 

– tai didžiulė scena, kurioje 

kiekvienas ką nors vaidina“, skirta 

V. Šekspyro 450-osioms gimimo 

metinėms  

Pranešimas ,,Mąstymo žemėlapiai“ I. Klovienė 2014 

Pranešimas ,,Papildomos skaitymo užduotys 

- mokymosi motyvacijos priemonė“ 

R. Binkienė 

Respublikinė metodinė – praktinė 

mokytojų ir tėvų  konferencija 

„Šeimos ir mokyklos dialogas – 

vaiko motyvacijos garantas“  

Pranešimas „Šeima mokyklos gyvenime“ D. Karvelienė 

I. Žemantauskienė 

D. Girdzevičienė 

2015 

Lyderių forumas „Sėkmės istorijos“  

KPKC 

Pranešimas „Mokau ir mokomės ne 

mokykloje“ 

I. Žemantauskienė 

D. Girdzevičienė 

2015 

Vilkaviškyje organizuota 

tarptautinė praktinė konferencija 

„Idėjų mugė. Sėkmingas 

ugdymo(si) metodas“  

Pristatytas mokymo metodas „Aprenk 

gyvūnėlį“ 

I. Žemantauskienė 2015 

Pristatytas mokymo metodas „Skaičių eilė“ V. Juodienė 

Kauno m. pradinių klasių mokytojų Pristatyta metodinė priemonė V. Juodienė 2015 



sveikos gyvensenos skatinimo 

iniciatyvinės kūrybinės grupės 

paroda „Sportuosi – sveikatą 

tausosi“ KPKC 

V. Matusevičienė 

Kauno m. socialinių pedagogų 

gerosios patirties sklaidos paroda 

,,Savaitė be patyčių Kauno miesto 

ugdymo įstaigose“ KPKC 

Stendinis pranešimas V. Ramonienė 

D. Zenkovienė 

2015 

Tarptautinė pradinių klasių 

mokytojų metodinė konferencija 

„Tautinių tradicijų integravimas į 

ugdymo procesą“  

Stendinis pranešimas „Tautinių tradicijų 

integravimas į ugdymo procesą“ 

S. Eimutienė 2015 

Tarptautinė pedagogų konferencija 

„Bendravimas: mokykla, šeima, 

visuomenė“ 

Stendinis pranešimas ,,Mintys apie šeimą“ Z. Miškinytė 2015 

Kauno m. pradinių klasių mokytojų 

sveikos gyvensenos skatinimo 

iniciatyvinės kūrybinės grupės 

paroda „Stop kadras“  

Stendinis pranešimas V. Juodienė 

V. Matusevičienė 

2015 

 

 

Kėdainių rajono Labūnavos 

pagrindinės mokyklos Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ skyriuje organizuota 

respublikinė konferencija „Idėjų 

mugė. Kuriame ir dalinamės“  

Pranešimas „Kūrybiškumo ugdymo 

galimybės mokykloje“ 

V. Šidlauskienė 2015 

Pranešimas „Metodinė priemonė 

„Skaičiavimo maišeliai“. 

D. Girdzevičienė 

Pranešimas „Metodinė priemonė 

„Telegrama“ lietuvių kalbos ir matematikos 

pamokose“ 

I. Žemantauskienė 

Pranešimas „Metodinė priemonė „Aprenk 

gyvūnėlį“. 

V. Juodienė 

Jonavos pradinė mokykla  Pranešimas „Tarptautinių projektų rašymas“ R. Binkienė 2015 

Respublikinė konferencija „Sėkmės 

aspektai pradinio ugdymo metodų 

įvairovėje: tarptautinė mokyklų 

patirtis“  

Pranešimas „Kaip kvalifikacijos kėlimas 

Didžiojoje Britanijoje suformavo mane kaip 

pedagogą“ 

R. Binkienė 2015 

Kauno kolegijos J. Vienožinskio 

menų fakultete vykusi stiklo 

miniatiūrų paroda „Vizitinė kortelė“  

Eksponuoti mokytojų kūrybiniai darbai Dailės mokytojos 

B. Palienė, K. 

Gagienė 

2015 

Respublikinė metodinė-praktinė 

konferencija 

Pranešimas ,,Mokau ne mokykloje“ K. Gagienė 2016 

Kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras specialiosios paskirties 

ugdymo įstaigų vadovams, 

mokytojams, specialistams 

Parengta kvalifikacijos tobulinimo 

programa ,,Tautinių tradicijų raiška 

netradicinėse ugdymo aplinkose“ ir 

organizuotas seminaras 

L. Kryževičienė 2016 

Kauno miesto ugdymo įstaigų 

konferencija, skirta mokyklų 

bendruomenių metams ,,Kuriame 

ateities mokyklą kartu“ 

Pranešimas ,,Projektinės veiklos 

organizavimo patirtis Kauno humanitarinėje 

pagrindinėje mokykloje“ 

V. Šidlauskienė 

V. Stipinienė 

2016 

Pranešimas ,,Šeima mokyklos gyvenime“ I. Žemantauskienė 

D. Girdzevičienė 

Kauno l.d. „Saulutė“ 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

tėvų susirinkimas 

Pranešimas „Kaip padėti savo vaikams 

pasirengti mokyklai“ 

I. Žemantauskienė 2016 

Kauno miesto ikimokyklinių, 

priešmokyklinių grupių ir pradinių 

klasių mokinių akcija  

Stendinis pranešimas „Dieną pradedu 

mankšta“ 

V. Juodienė 

V. Matusevičienė 

2016 

Respublikinė praktinė konferencija 

„Jaunasis Einšteinas“ 

Stendinis pranešimas „Augindami gėles – 

augame kartu“ 

I. Žemantauskienė 

V. Matusevičienė 

2017 

Respublikinė pradinių klasių 

mokytojų konferencija „Idėjų mugė 

Pranešimas, metodinės priemonės 

matematikos pamokoms „Dvidešimtlangė“ 

I. Žemantauskienė 2017 



2017. Kuriame ir dalinamės“ pristatymas 

Pranešimas, metodinės priemonės lietuvių 

kalbos pamokoms „Skaitymas su 

sagutėmis“ pristatymas 

V. Juodienė 2017 

Pranešimas, metodinės priemonės –žaidimo 

lietuvių kalbos pamokoms „Tas - ta“ 

pristatymas 

D. Girdzevičienė 2017 

Kauno miesto ikimokyklinių, 

priešmokyklinių grupių ir pradinių 

klasių stendinių pranešimų paroda 

Stendinis pranešimas „Žiemos linksmybės“ V. Juodienė 

V. Matusevičienė 

2017 

Respublikinio projekto „Šiuolaikinė 

mokymo(-si) aplinka" konferencija 

„Aš mokau inovatyviai!" 

Pranešimas „Inovatyvi į mokinį orientuota 

pamoka“ 

S. Eimutienė 

I. Klovienė 

2017 

Pranešimas „Inovatyvi dailės pamoka“ K. Gagienė 2017 

Pranešimas „Gamtos ir tiksliųjų mokslų 

integravimas kūryboje“ 

L. Minkauskienė 

L. Makarevičiūtė 

2017 

Metodinė diena Kauno Dainavos 

progimnazijoje „Aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimų ugdymas 

pamokose“  

Dalinosi gerąja pedagogine patirtimi S. Eimutienė 2017 

Respublikinio projekto „Šiuolaikinė 

mokymo(-si) aplinka"  baigiamoji 

konferencija „Aš mokau 

inovatyviai!" 

Pranešimas „Pamokos aplinkų kūrimas 

panaudojant Microsoft Sway“ 

S. Eimutienė 

I. Klovienė 

2017 

Pranešimas „Microsoft Forms 

mokymui(si)“  

L. Makarevičiūtė 2017 

Pranešimas „Sway panaudojimas 

pamokose“ 

L. Minkauskienė 2017 

Respublikinė konferencija 

„Mokymo vertė – mokinio ūgtis“ 

Prienų r. Stakliškių gimnazijoje  

Dalinosi gerąja pedagogine patirtimi V. Šidlauskienė 

A. Katlauskienė 

V. Stipinienė 

K. Gagienė 

I. Klovienė 

2017 

Kauno miesto pradinių klasių 

mokytojų Sveikos gyvensenos 

iniciatyvinės–kūrybinės grupės 

narių metodinė diena 

Pranešimas ir filmuota medžiaga  „Moderni 

kūno kultūros pamoka pradiniame ugdyme“  

V. Juodienė, 

V. Matusevičienė 

2017 

Metodinis renginys Kauno miesto 

ugdymo įstaigų vadovams, 

mokytojams, spec. pedagogams 

Pranešimas „Efektyvi patyčių ir smurto 

prevencijos sistema Norvegijos ugdymo 

įstaigose“ (stažuotės patirties sklaida) 

A. Džiugienė 2017 

Respublikinė metodinė–praktinė 

konferencija ,,Mokinio pažanga – 

mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo 

rezultatas” 

Pranešimas ,,Pagalbos, siekiant 

individualios mokinio pažangos, 

organizavimas ir teikimas” 

I. Rimkė 2017 

Respublikinė gerosios patirties 

sklaidos konferencija ,,Drąsos 

veikti kartu” 

Pranešimas ,,Tėvų ir mokyklos tiltas” I. Rimkė 2017 

Respublikinė praktinė konferencija 

„Kas įkvepia mokyti ir mokytis?“ 

Pranešimas  „SUP mokinių mokymosi 

motyvacijos įtaka ugdymo(si) rezultatams“ 

I. Rimkė 2017 

Kauno regiono profesinių mokymo 

įstaigų kūno kultūros mokytojų 

seminaras 

Pranešimas ,,Tinklinio mokymo pagrindai 

mokykloje“ 

G. Šiūšienė 2017 

Kauno miesto ikimokyklinių ir 

pradinio ugdymo įstaigų nuotraukų 

(koliažų) paroda 

Stendinis pranešimas „Dovana Tau, 

Lietuva!“ 

V. Juodienė, 

V. Matusevičienė 

2018 

Respublikinė pedagogų ir švietimo 

įstaigų vadovų  konferencija 

„Kitokia iniciatyva: kaip „parduoti“ 

švietimo idėją“ 

Dalinosi gerąja pedagogine patirtimi V. Šidlauskienė, 

D. Girdzevičienė 

2018 



Respublikinė mokslinė-metodinė 

konferencija „Kultūrinės-pilietinės 

tapatybės ir nuolatinio mokymosi 

poreikio ugdymo sąsajos“ 

Pranešimas ,,Pilietiškumas – tai gyvenimo 

kultūra, stilius ir forma“ 

V. Ramonienė 2018 

Respublikinė konferencija  „Kurk – 

piešk, skaityk, kalbėk!“ 

Pranešimas „Dailės pamokų integravimas į 

kitus mokomuosius dalykus“ 

K. Gagienė 2018 

Programos SMART Notebook 16 

naudojimo pamokose gerosios 

patirties sklaida 

Parengta ir patalpinta elektroninėje erdvėje 

matematikos pamoka 6 klasei „Talpa“ 

(http://pamokos.bmk.lt/lt/pamokos/id=2604) 

L. Minkauskienė 2018 

Respublikinio projekto „Šiuolaikinė 

mokymo(-si) aplinka" konferencija 

„Aš mokau inovatyviai!"  

Pranešimai:  „Inovatyvių mokymo(si) 

metodų ir IKT taikymas specialiajame 

ugdyme“, „Kompiuterinis raštingumas 

pradiniame ugdyme” 

I. Rimkė 2018 

Pranešimas ,,Office 365 įrankių  naudojimas 

rusų kalbos ir etikos pamokose“ 

D. Mikalauskienė 2018 

 

 

http://pamokos.bmk.lt/lt/pamokos/id=2604

