
 

 „Reformos, naujovės, novacijos, modernizavimas, pokyčiai, tai tik keletas sąvokų, kurias girdime, 

kada vyksta diskusija apie mokyklą. Diskusija, kurioje bandoma ieškoti tinkamų paletės spalvų, 

piešiant ir dekoruojant ateities mokyklos paveikslą. 255000 per 0,32 s., tiek rezultatų pateikia 

internetinės paieškos sistema, kada įvedi tuos du gerai visiems žinomus žodžius: „švietimo 

naujienos“. Tokiame kontekste susidaro vaizdas, jog mokykla yra, tarsi, automobilis, kuris skrieja 

švietimo iššūkių greitkeliu, o jo ekipažas nuolatos sprendžia klausimą, ar pasirinkta kryptis yra 

tinkama, ar kelionės tikslas – gera mokykla– bus pasiektas saugiai ir laiku...“ 

 

Kviečiame pradinių, pagrindinių  mokyklų, progimnazijų, gimnazijų mokyklų mokytojus, 

specialiuosius ir socialinius pedagogus, psichologus, mokinių tėvus ir globėjus, aukštųjų mokyklų 

dėstytojus, socialinius partnerius dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „ŠVIETIMO IŠŠŪKIŲ 

GREITKELIS: DALYVAUTI AR STEBĖTI?“ 

Konferencija vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencijų  platformoje 2021 m. birželio 10 d. 

12.00 val. 

 Konferenciją organizuoja Kauno Simono Daukanto progimnazija, KPKC. 

 Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

KONFERENCIJOS TIKSLAS 

Paskatinti dalintis, atrasti būdus, metodus, ugdymosi aplinkas  padedančias siekti   geresnių mokinių 

ugdymosi pasiekimų,  stiprinti bendrąsias ir dalykines  mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 

kompetencijas, pristatant ir aptariant  įgyvendinamus pokyčius mokykloje. 

KONFERENCIJOS UŽDAVINIAI 

1. Aplankyti „PAGALBOS SOSTINĘ“, pasidalinti lūkesčiais, laimėjimais, nerimu ir džiaugsmu 

pasitinkant įtraukiojo ugdymo iššūkius. 

2. Kūrybiškai pažvelgti į galimybes organizuojant problemų sprendimu grindžiamą ugdymą 

„PROBLEMŲ LABIRINTE”.   

3. Apžvelgti patirtinio mokymosi galimybes ir iššūkius bei saugiai pasiekti „BANDYMŲ 

UOSTĄ”.   

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA: 

12.00–12.05 val. Dalyvių prisijungimas prie ZOOM konferencijų platformos ir registracija 

 

12.05 –12.15 val. Konferencijos atidarymas.  

Ona Gucevičienė, Kauno Švietimo skyriaus vedėja 

Jekaterina Juknevičienė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktorė 

 



12.15 –13.00 val.  Plenarinis posėdis 

12.15–12.30 val. „The digital transformation in Portugal: A new era in education“ (Pokyčiai 

skaitmeniniame švietime Portugalijoje: nauja era švietime“) 

Professor Rui Baltazar, Agrupamento de Escolas Emídio Navarro- 170938, European Projects 

Coordinator 

 

12.30–12.45 val. „Problem Based Learning – an approach to strengthen Learn to Learn 

competence“ (Problemų sprendimu grindžiamas ugdymas – metodas sustiprinti mokymosi 

mokytis kompetenciją). 

Ali Rashidi, director Department for International Cooperation Folkuniversitetet Bergsbrunnagatan 

1, 753 23 Uppsala, Sweden 

 

12.45–13.00 val. „On our highway to sustainable education: What do we need more: 

Competence- or STEAM-orientation?“  (Greitkelyje į tvarų švietimą: Ko mums reikia labiau: 

kompetencijos ar STEAM pakraipos?) 

 Dr. Christian M. Stracke,   Associate Professor for Online Learning and Instruction Faculty of 

Educational Sciences, Open Universiteit of the Netherlands (OUNL) 

 

13.00–13.15 val. „Kieno pėdomis švietime mums sekti - suomių, estų ar oiratų?“ 

Doc. Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto 

SHMMF dekanas, politologas 

 

13.15–13.30 val. Kavos/arbatos pertrauka 

13.30–13.40 val. Dalyvių prisijungimas prie atskirų „MIESTŲ“  ZOOM konferencijų platformoje 

ir pranešimai, diskusijos 

13.40-15.00 val. dalyvių pranešimai grupėse 

I MIESTAS „PAGALBOS SOSTINĖ“. Moderatorė Danguolė Zalepūgienė, švietimo konsultantė, 

KTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

II MIESTAS „PROBLEMŲ LABIRINTAS”.  Moderatorius Aivaras Kunigonis, Kauno Simono 

Daukanto progimnazijos direkoriaus oavaduotojas ugdymui 

III MIESTAS „BANDYMŲ UOSTAS“.  Alma Rimkevičė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos 

anglų kalbos mokytoja ekspertė 

15.00-15.30  „JŪS PASIEKĖTE SAVO KELIONĖS TIKSLĄ?!“ (konferencijos apibendrinimas, 

refleksija) 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 Registracija  pranešėjams iki 06-01 adresu  

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GyLUQ3hbu0GqNLHSBCI44-

FLM3AS5PBKjpXk5bQfjBVUQjhOQ1k0WVpFWEs0UlY1OUYwRjZHOFk2Vi4u 

 Registracija klausytojams iki 06-07 adresu 

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GyLUQ3hbu0GqNLHSBCI44-

FLM3AS5PBKjpXk5bQfjBVUM1FPQlNDMUdINVFHNVU0OE1GN1dPOTJVTy4u 

 Užsiregistravusiems į renginį bus atsiųsta  nuoroda. 

 Dalyvių skaičius ribotas. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GyLUQ3hbu0GqNLHSBCI44-FLM3AS5PBKjpXk5bQfjBVUQjhOQ1k0WVpFWEs0UlY1OUYwRjZHOFk2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GyLUQ3hbu0GqNLHSBCI44-FLM3AS5PBKjpXk5bQfjBVUQjhOQ1k0WVpFWEs0UlY1OUYwRjZHOFk2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GyLUQ3hbu0GqNLHSBCI44-FLM3AS5PBKjpXk5bQfjBVUM1FPQlNDMUdINVFHNVU0OE1GN1dPOTJVTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GyLUQ3hbu0GqNLHSBCI44-FLM3AS5PBKjpXk5bQfjBVUM1FPQlNDMUdINVFHNVU0OE1GN1dPOTJVTy4u


REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS IR SANTRAUKOMS 

 Žodinio pranešimo trukmė iki 15 min.  

 Santraukos teksto apimtis iki 300 žodžių.  

 Pranešimo pavadinimas - lietuvių kalba, ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų su tarpais. 

 Pranešimo autorius/-iai: vardas/-ai, pavardė/-ės, atstovaujama organizacija, pareigos, 

kontaktai - el. paštas, telefonas. 

 Apie santraukų gavimą ir kvietimą skaityti pranešimą forume autoriai bus informuoti 

elektroniniu paštu iki 2021-06-05. Pranešimus atrinks už konferencijos programą ir turinį 

atsakinga darbo grupė.  


