
Mokytojų metodinė veikla 2019-2022 m. 

Renginys Mokytojo vykdyta veikla Mokytojas, 

vadovas  

Metai 

KŠIC organizuota respublikinė 

konferencija „Atnaujinto ugdymo 

turinio kelias iki kiekvieno mokinio“ 

Skaitė pranešimą „Matematikos 

mokymas tyrinėjant patirtinio ugdymo 

kontekste“ 

Ligita Minkauskienė 2022 

Trakų švietimo centro kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras „Matematikos 

mokytojo aktyvus vaidmuo 

šiuolaikinėje pamokoje: iššūkiai ir 

galimybės“ 

Vedė seminarą Vilniaus r. mokytojams  Vilma Urbonaitė 2022 

Tarptautinė konferencija „STEAM ne 

tik „veža“: konstruok, modeliuok, 

programuok“ 

Skaitė pranešimą „Pradinių klasių 

mokinių STEAM veiklos“ 

Neringa Gaubienė 

Vida Matusevičienė 

2022 

KŠIC seminaras „Dailės pamoka. 

Fantazijos lavinimo metodai“  

Vedė seminarą, skaitė pranešimą „Dailės 

pamoka. Fantazijos lavinimo metodai“ 

Kristina Gagienė 2021 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro organizuota projekto 

„Sveikata visus metus“ baigiamoji 

konferencija 

Pristatė 2021 metais vykdytas 

sveikatinimo veiklas  

Daina Girdzevičienė 

Saulė Eimutienė 

2021 

KPKC ir Kauno Petrašiūnų 

progimnazijos organizuotas gerosios 

patirties sklaidos renginys „Į mokinių 

poreikių tenkinimą orientuotas 

nuotolinis mokymas“ 

Skaitė pranešimą „Į mokinių poreikių 

tenkinimą orientuoto nuotolinio mokymo 

organizavimas“ 

Rūta Būtautė 2021 

Skaitė pranešimą „Skaitmeninių įrankių 

naudojimas matematikos pamokose“ 

Ligita Minkauskienė 

Skaitė pranešimą „IT priemonių ir įrankių 

pasirinkimas šiuolaikinėje rusų kalbos 

pamokoje“ 

Dangira 

Mikalauskienė 

Skaitė pranešimą „Mokomosios 

medžiagos įvaizdinimo galimybės 

panaudojant skaitmeninius įrankius“ 

Rolandas Jakušovas 

Skaitė pranešimą „Mokinių gebėjimų 

atskleidimas naudojant interaktyvaus 

ugdymo turinio kūrimo įrankius ir 

mokymąsi papildant žaidybiniais 

elementais“ 

Ričardas Gasiulis 

Skaitė pranešimą „Veiksmingos 

skaitmeninės mokymo priemonės 

pradinių klasių mokiniams“ 

Saulė Eimutienė 

Skaitė pranešimą „Kūrybiškas mokytojas 

– sutelkta, motyvuota klasės ir mokyklos 

bendruomenė“ 

Kristina Gagienė  

Skaitė pranešimą „Mokinių poreikių 

tenkinimas vykdant integruotas pamokas 

ir projektus“ 

Vilija Ramonienė 

Skaitė pranešimą „Mokinių poreikių 

tenkinimas vykdant integruotas pamokas 

ir projektus“ 

Greta Šiūšienė 

KPKC respublikinė konferencija 

„Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant 

mokinių kompetencijas“ 

Skaitė pranešimą „Nauja patirtis 

nuotoliniu būdu vedant rusų kalbos  

pamokas“ 

Dangira 

Mikalauskienė 

2021 

Klaipėdos m. Švietimo skyrius, 

Klaipėdos Litorinos mokykla ir 

Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Pedagogikos katedros organizuotas 

respublikinis pedagoginės patirties 

pristatymo konkursas „Gera pamoka 

2021“ 

Pristatė pamokos „Vandens apytaka 

gamtoje“ planą ir tapo nugalėtoja 

įtraukiojo ugdymo pamokos kategorijoje  

Gitana Kriaučiūnienė 2021 



Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 

organizuota metodinė - praktinė 

konferencija „Įgalinanti partnerystė“   

Skaitė pranešimą „Specialistų 

bendradarbiavimas, padedantis spręsti 

mokykloje kylančias problemas“ 

Indrė Rimkė 2021 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 

organizuota tarptautinė konferencija 

„Paminklas kalbai ir knygai“ 

Skaitė pranešimą „Kalbos mozaika laike 

ir erdvėje“ 

Virginija Mikšaitė 2021 

KPKC virtuali konferencija „Kaip 

suvaldyti mokymosi krūvius“  

Pristatė progimnazijos nuotolinio 

mokymo patirtį Kauno miesto ugdymo 

įstaigų vadovams 

Antanina Džiugienė 2020 

KPKC metodinė valanda „Mokyklos 

bibliotekininkas. Patirtis naujoj 

realybėj“ 

Skaitė pranešimą „Kauno Petrašiūnų 

progimnazijos bibliotekos darbas 

karantino metu“ 

Ausma Gervylė 2020 

KPKC nuotolinė metodinė valanda 

„Nuotolinio ugdymo proceso 

organizavimo patirtis. Praktiniai 

nuotolinio mokymo pavyzdžiai“ 

Skaitytas pranešimas „Praktiniai 

nuotolinio dailės mokymo pavyzdžiai. 

Projektai ir integruotos pamokos“ Kauno 

miesto dailės mokytojams 

Kristina Gagienė 2020 

26-oji Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada (Kauno rajono II etapas) 

Mokinių darbų vertinimo komisijos narė Kristina Gagienė 2020 

Respublikinė dailės mokytojų 

konferencija–pleneras „Dailės 

mokytojas: nuostatos ir praktika. 

Aktualijos ir perspektyvos“  

Skaitytas pranešimas „Dailės istorijos 

mokymo(si) idėjos šiuolaikinio meno 

kontekste“ 

Kristina Gagienė 2019 

Baigiamoji projekto „Sveikata visus 

metus“ konferencija Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centre 

Skaitytas pranešimas apie vykdytas 

projekto veiklas 

Daina Girdzevičienė 

Saulė Eimutienė 

Vilija Ramonienė 

2019 

Kauno miesto pradinio ugdymo 

mokinių ir mokytojų praktinė 

konferencija „Menų malūnas“ 

Skaitytas pranešimas „Grafikos meno 

technikų įvairovė dailės ir technologijų 

pamokose“ bei vestos kūrybinės 

dirbtuvės mokiniams ir mokytojams 

Kristina Gagienė 2019 

Respublikinis pradinių kl. mokinių ir 

jų šeimos narių kūrybinių darbų 

projektas „Gyvenu Lietuvoje“  

Organizavo projektą Saulė Eimutienė  

Alma Katlauskienė  

Daina Girdzevičienė 

Virginija Šidlauskienė 

2019 

Respublikinė konferencija-

praktikumas ,,Menas mokyti(-s)“ 

Skaitytas pranešimas „Kūrybiškumas – 

raktas į sėkmingą mokymą(-si)“ 

Kristina Gagienė 2019 

Kauno rajono švietimo centro 

koordinuojamas Erasmus+ Bendrojo 

ugdymo strateginių partnerysčių 

projektas „Smart Mathematics 

Teacher“ (išmanusis matematikos 

mokytojas) 

Parengė intelektinius produktus 5-6 

klasių mokiniams 

Ligita Minkauskienė 2019 

Respublikinė mokytojų ir mokinių 

kūrybinė konferencija „Šv. Kazimiero 

asmenybės vertybių raiška“  

Skaitytas pranešimas „Penkių vertybių 

pamatas ugdant kūrybišką, laisvą ir 

pasiaukojančią asmenybę“ 

Kristina Gagienė 2019 

Kauno miesto 5-8 kl. mokinių 

matematikos ir dailės plakatų 

konkursas „Vizuali matematikos 

taisyklių interpretacija“ 

Organizavo konkursą  Kristina Gagienė 

Ligita Minkauskienė 

2019 

Kauno miesto mokyklų vadovų 

pasitarimas 

Skaitė pranešimą „Finansinė situacija 

Kauno Petrašiūnų progimnazijoje“ 

Antanina Džiugienė 2019 

Tarptautinė mokslinė praktinė 

konferencija „Mokykla visiems: 

tarptautinių projektų teorija ir 

praktika“. 

Skaitytas pranešimas „Tarptautinio 

ERASMUS+ K2 projekto „Tyrinėkime 

Europą – kartu mes esame kaip vienas“ 

įgyvendinimo patirtis“ 

Daina Girdzevičienė 

Alma Katlauskienė 

Rūta Binkienė 

2019 

Respublikinis forumas „XXI a. 

Kompetencijų ugdymas, kaip atsakas 

į šiuolaikinės visuomenės poreikius“  

Skaitytas pranešimas „Inovacijos 

matematikos pamokose“ 

Ligita Minkauskienė 2019 

 Skaitytas pranešimas „Mokomės 

inovatyviai“ 

Dangira 

Mikalauskienė 



Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Gamtamokslinis 

ugdymas XXI a. mokykloje“ 

Stendinis pranešimas „Aktyvus ir 

efektyvus, praktinis gamtamokslinių 

gebėjimų ugdymasis pradinėse klasėse“ 

Vaiva Juodienė 

Ieva Zvicevičienė 

2019 

Stendinis pranešimas „Kaip žiemoja 

ežiai?“ 

Alma Katlauskienė 

Vida Matusevičienė 

Alytaus „Dzūkijos“ pagrindinėje 

mokykloje seminaras 

„Gamtamokslinio ugdymo galimybės 

pradiniame etape“ 

Skaitytas pranešimas „Gamtamokslinių 

gebėjimų ugdymas žaidžiant“ 

Vaiva Juodienė 

Alma Katlauskienė 

Vida Matusevičienė 

2019 

Respublikinė praktinė konferencija 

„Jaunasis Einšteinas“ 

Stendinis pranešimas „Praktinių 

gamtamokslinių gebėjimų ugdymasis 

pradinėse klasėse“ 

Vaiva Juodienė 

Ieva Zvicevičienė 

2019 

Respublikinė 1-4 kl. mokinių ir 

mokytojų konferencija „Sveikos 

gyvensenos link“. 

Skaitytas pranešimas „Sveikatinimo 

veiklos Petrašiūnų progimnazijoje“ 

Daina Girdzevičienė 

Saulė Eimutienė 

2019 

Kauno m. pagalbos vaikui specialistų 

konferencija „Įtraukiojo ugdymo 

organizavimo aspektai bendrojo 

ugdymo įstaigoje“ 

Stendinis pranešimas  

„Teigiamos emocijos – kelias į sėkmę!” 

Indrė Rimkė 2019 

Kauno m. metodinė–praktinė 

konferencija „Aš dalinuosi. O Tu? 

Patyriminio mokymo(si) praktika 

ugdant mokėjimo mokytis 

kompetenciją“ 

Stendinis pranešimas „Martyno Mažvydo 

progimnazijos projektas „Žinau daugiau 

– galiu geriau” 

Indrė Rimkė 2019 

Skaitytas pranešimas „IKT panaudojimas 

integruojant muzikos programavimą“ 

Rimantė 

Jankauskienė 

Respublikinė mokinių ir mokytojų 

kūrybinių bei tiriamųjų darbų 

konferencija „Mano olimpas“ 

Skaitytas pranešimas „Muzikos ir sporto 

duetas“ 

Rimantė 

Jankauskienė 

2019 

Skaitytas pranešimas „Specialioji 

olimpiada - galimybė sportuoti visiems“ 

Greta Šiūšienė 

Skaitytas pranešimas „Matematika ir 

sportas“ 

Ligita Minkauskienė 

Kultūros edukacijos savaitė “Menų 

dūzgės 2019“ 

Seminarai šokio mokytojams ,,Atvira 

choreografijos kūrybinių darbų pamoka“ 

Indrė Puišytė-

Šidlauskienė 

2019 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

,,Jaunųjų šokėjų ugdymas“ 

Skaitytas pranešimas ,,Fizinis 

pasirengimas“ 

Indrė Puišytė-

Šidlauskienė 

2019 

KPKC konferencija „Socialinių ir 

emocinių kompetencijų raiška 

ikimokyklinėje įstaigoje“ 

Skaitytas pranešimas „Specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių vaikų socialinių 

emocinių kompetencijų lavinimas“ 

Saturna Sporišienė 2019 

Respublikinė metodinė – praktinė 

konferencija „Įvairių ugdymo 

metodų, būdų ir priemonių taikymas 

dirbant su specialiųjų poreikių 

mokiniais. Gerosios patirties sklaida“ 

Skaitytas pranešimas „Skaitymo ir 

rašymo sutrikimų šalinimas panaudojant 

IKT priemones“ 

Saturna Sporišienė 2019 

Respublikinė konferencija 

,,Prevencinių programų 

įgyvendinimas ugdymo įstaigoje – ką 

gali ir turi padaryti mokykla“ 

Skaitytas pranešimas ,,Prevencinių 

programų įgyvendinimas Kauno Šančių–

Panemunės mikrorajono mokyklose“ 

Vilija Ramonienė 2019 

 

 


