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Būrelio sudėtis 2019–2022 metais 
Pirmininkė – Birutė Pukelienė (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija); 

Pirmininkės pavaduotoja – Lina Milkintienė (Kauno jėzuitų gimnazija, mokytoja ekspertė); 

Sekretorė – Dalia Kulviečiuvienė (Kauno jėzuitų gimnazija, mokytoja metodininkė); 

Nariai: 

Vilma Palienė (Kauno jėzuitų gimnazijas, mokytoja ekspertė); 

Raimonda Jazukevičienė (Kauno Juozo Urbšio katalikiška progimnazija, vyresnioji 
mokytoja); 

Kristina Bielskienė (Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, vyresnioji mokytoja); 

Laura Kunigonytė (Kauno Maironio universitetinė gimnazija, vyresnioji mokytoja). 

 

 



Būrelio veikla 
• Kasmetinė Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada (11/III gimnazijos kl., B1 ir B2 lygiai) ir vokiečių 
kalbos konkursas (8 kl., A2 lygis) sausio/vasario mėnesį (ugdymo įstaigose ir virtualioje aplinkoje); 

• kasmetinis Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokinių vokiškų dainų konkursas(ugdymo 
įstaigose ir virtualioje aplinkoje); 

• KPKC, VDU,, Goethe instituto gerosios patirties formumas ,,Mokau(-si) vokiečių kalbos‘‘ iš renginių ciklo 
Vokietijos dienos – 30 metų Kauno ir Lipės apskrities partnerystei pažymėti. 

• 2019 balandis – Regioninis atrankinis debatų turnyras „Jugend debattiert international“; 

• 2020-06-03 metodinis gerosios patirties sklaidos renginys ,,Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės 
pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste‘‘(mokytoja B.Pukelienė) 

• 2021-04-21 Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, KPKC, Kauno miesto metodinė 
taryba organizavo respublikinę konferenciją virtualioje aplinkoje,,Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant 
mokinių kompetencijas‘‘(mokytojos B.Pukelienė, L.Milkintienė) 

2021-10-21 – Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių piešinių konkursas „Aš ir Vokietija“, 
minint Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių trisdešimtmetį (1991-2021); 

 



Būrelio veikla 
• 2021 m. rugsėjo 9–25 d. mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kiškis Hansas ir aš“, skirtas 
Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių trisdešimtmečiui paminėti (ugdymo įstaigose), 
lapkričio 1–3 d. (virtuali aplinka); 

• 2021-10-29 atvira pamoka „Lietuvos ir Vokietijos politinė sistema“ (mokytoja B. 
Pukelienė); 

• 2021-12-13 seminaras vokiečių kalbos mokytojams ,,Kalėdų belaukiant...‘‘(B.Pukelienė) 

• 2022 -04- 14 organizuotas seminaras virtualioje aplinkoje bendradarbiaujant su Kauno 
švietimo inovacijų centru ,,Kalbinės veiklos ( mediacijos) ugdymas vokiečių kalbos 
pamokose‘‘(mok. B. Pukelienė, A. Rajaskaitė, A. Vysockaja)  

• Mokinių patirties sklaida „Mein Lieblingsapps zum Deutschlernen“; 

• Mokytojų susirinkimai; 

• Pasidalinimas gerąja patirtimi. 

 

 

 



Ačiū už dėmesį  


