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Pažymima, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno

pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto mokyklų metodinė taryba organizavo respublikinę

konferenciją „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“, kuri vyko 2021 m.

balandžio 21 d. virtualioje aplinkoje. Pranešimus skaitė sąraše nurodyti pedagogai.  

           PRIDEDAMA. Pranešėjų sąrašas, 7 lapai.

Direktorė Rasa Bortkevičienė

Originalas nebus siunčiamas
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Priedas

PRANEŠĖJŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, Pavardė Darbovietė Pranešimo tema

1. Algirda Surblienė Kauno „Aušros“ gimnazija „Įdomiosios fizikos pamokos“

2. Andrėja Adačiūnienė Kauno Saulės gimnazija „Virtualūs mokymosi trikdžiai:

kaip padėti mokiniams, tėvams ir

mokytojams“

3. Andrėja Adašiūnienė Kauno „Saulės” gimnazija „Vertybinių nuostatų formavimo-

si iššūkiai ir galimybės

nuotolinėse pamokose“

4. Asta Ambrazevičienė Kauno lopšelis-darželis

„Čiauškutis“

„Nuotolinio mokymo muzikinio

turinio pateikimas ankstyvojo

amžiaus vaikams. Prasmė,

galimybės vaikui ir pedagogui“

5. Asta Chmieliauskienė Kauno „Aušros“ gimnazija „Karantino „pamokos“.

Mokėdami pasirūpinti savimi –

galėsime pasirūpinti ir kitais“

6. Asta Zikienė Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazija

„Matematinė Dantės „Pragaro“

analizė“

7. Asta Žemgulytė Kauno Prano Mašioto

pradinė mokykla

„Nuotolinis mokymas(is): kaip

sudominti mokinius?“

8. Audronė Kondrotienė Kauno „Saulės“ gimnazija „Kūrybiškumo kompetencijos

ugdymas nuotolinėse lietuvių

kalbos pamokose“

9. Auksė Pukinskienė Kauno Martyno Mažvydo

progimnazija

„Pažinimo kompetencijos

ugdymas sinchroninėse

asinchroninėse lietuvių kalbos

pamokose 5–8 kl.“

10. Aurelija Andriuškienė Kauno Rokų gimnazija „Karantino „pamokos“.

Mokėdami pasirūpinti savimi –

galėsime pasirūpinti ir kitais“

11.  Aurelija

Andriuškienė

Kauno Rokų gimnazija „Psichologo pagalba mokiniams

išgyvenamų netekčių kontekste

(nuotolinio mokymosi metu)“

12. Aurika Jonauskienė Kauno „Varpelio“ pradinė

mokykla

„Anglų kalbos ankstyvasis

mokymas: žaidybinės veiklos –

raktas į motyvaciją“
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13. Aušra Banaitienė Kauno „Vyturio” gimnazija „Naujovių paieška nuotolinėje

muzikos instrumento valdymo

pamokoje, atsižvelgiant į šio

laikmečio realijas”

14. Aušra Lavickienė Kauno Juozo Grušo meno

gimnazija

„Kūrybiniai darbai –

pasikalbėjimų kūriniai”

15. Aušra Rajaskaitė Kauno Stepono Dariaus ir

Stasio Girėno gimnazija

„Lyderystės kompetencijų

ugdymas integruotose rusų kalbos

ir socialinių mokslų pamokose“

16. Aušra Rajaskaitė Kauno Stepono Dariaus ir

Girėno gimnazija

„Integruoto istorijos ir vokiečių

kalbos mokymo atradimai ir

patyrimai“

17. Aušrinė Mančinskienė Kauno pedagoginė

psichologinė tarnyba

„Karantino „pamokos“.

Mokėdami pasirūpinti savimi –

galėsime pasirūpinti ir kitais“

18. Birutė Narijauskaitė Kauno Žaliakalnio

progimnazija, Kauno

jėzuitų gimnazija

„Nuotolinis mokymas: kur dingsta

laikas“

19. Birutė Pukelienė Kauno Stepono Dariaus ir

Girėno gimnazija

„Integruoto istorijos ir vokiečių

kalbos mokymo atradimai ir

patyrimai“

20. Birutė Ulanavičienė Kauno Milikonių

progimnazija

„Komunikavimo būdai ir

priemonės mokantis virtualioje

aplinkoje”

21. Daiva Statkevičienė Kauno lopšelis-darželis „Fizinio aktyvumo skatinimas

ugdant nuotoliniu būdu. Iššūkiai ir

rezultatai“

22. Daiva Šabūnienė Kauno Bernardo

Brazdžionio mokykla

„Klasės valandėlė – socialinių ir

emocinių kompetencijų ugdymo

kalvė“

23. Dalina Galskienė Kauno Algio Žikevičiaus

saugaus vaiko mokykla

„Pažintinių kompetencijų

ugdymas neformaliojo vaikų

švietimo veiklose“

24. Dangira

Mikalauskienė

Kauno Petrašiūnų

progimnazija, Kauno šv.

Kazimiero progimnazija

„Nauja patirtis nuotoliniu būdu

vedant rusų kalbos pamoka“

25.  Danguolė

Vaitmonienė

Kauno Jono Pauliaus II

gimnazija

„eTwinning“ platformos įrankiai

mokytojui: projektinės veiklos

galimybės nuotolinio mokymo(si)

kontekste“
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26. Danguolė Zigmantaitė KTU inžinerijos licėjus „Mokymo įrankiai plėtojant

nuotolinio ugdymo

kompetencijas“

27. Edita Baltuškienė Kauno Stepono Dariaus ir

Stasio Girėno gimnazija

„Mokinių kultūrinės ir

kūrybiškumo kompetencijų

ugdymas mokantis nuotoliniu

būdu“

28. Edita Mačiulaitienė Kauno Gedimino sporto ir

sveikatinimo gimnazija

„Karų ir konfliktų dėstymas

nuotolinėse geografijos ir istorijos

pamokose: integracijos galimybės

ir mokinių kompetencijų

ugdymas“

29. Edita Vainienė Kauno Aleksandro Puškino

gimnazija

„Nuotolinio ugdymo realijos

skatinant mokinių kūrybiškumo ir

iniciatyvumo kompetencijas“

30. Egidijus Jankūnas Kauno Rokų gimnazija „Mokomės iššūkius paversti

produktyviu darbu“

31. Eglė Vitkevičienė Kauno Gedimino sporto ir

sveikatinimo gimnazija

„Karų ir konfliktų dėstymas

nuotolinėse geografijos ir istorijos

pamokose: integracijos galimybės

ir mokinių kompetencijų

ugdymas“

32. Erika Narvydienė Kauno „Aušros“ gimnazija „Cheminių eksperimentų ir

kūrybiškumo dermė“

33. Giedrė Ramunė

Pečiulienė

Kauno I-oji muzikos

mokykla

„Nuotolinio mokymosi privalumai

tradicinio dainavimo pamokose“

34. Giedrė Slatkevičiūtė Kauno „Varpelio“ pradinė

mokykla

„Anglų kalbos ankstyvasis

mokymas: žaidybinės veiklos –

raktas į motyvaciją“

35. Gražina Taujanskienė Kauno „Vyturio“ gimnazija „IKT įrankių taikymas

nuotoliniame ugdytinių socialinių

– emocinių kompetencijų

ugdyme“

36. Ieva Malaukytė Kauno Kazio Griniaus

progimnazija

„Nuotolinio mokymo iššūkiai

ugdant mokinių asmenines ir

dalykines kompetencijas

matematikos pamokose”

37. Ilona Palavinskienė KTU inžinerijos licėjus „Fizinio ugdymo naujovės,

mokinių fizinio pajėgumo

testavimas“
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38. Indrė Šlajūtė Prezidento Valdo

Adamkaus gimnazija

„Bendradarbiavimo kompetencija

vykdant STEAM projektines

veiklas“

39. Inga Gancevskaitė Kauno Bernardo

Brazdžionio mokykla

„Mokausi. Būti. Sveikas.“

40. Inga Kajokienė Kauno lopšelis-darželis

„Vaikystė“

„Kaip nuotolinis ugdymas padėjo

sustiprinti ryšius su šeima“

41. Inga Miliauskienė Kauno Šančių mokykla-

daugiafunkcis centras

„IKT pradiniame ugdyme“

42. Inga Vedegienė Kauno Antano Smetonos

gimnazija

„How to engage students learning

online?“

43. Ingrida Bakutienė Kauno „Saulės” gimnazija „Matematikos savivaldus

mokymasis“

44. Ingrida Senikienė Kauno „Vyturio” gimnazija „Chorinio dainavimo nuotolinis

mokymas, dalyvaujant

projektinėje veikloje“

45. Ingrida Senikienė Kauno „Vyturio” gimnazija „Muzikos ir lietuvių kalbos

integracija projektinėje veikloje”.

46. Irma Čiapaitė Kauno „Vyturio” gimnazija „Auklėjimas yra širdies reikalas“

47. Joana Tėvelytė Kauno lopšelis-darželis

„Vaivorykštė“

„Ugdančios istorijos šeimai –

nuotolinis naratyvinis ugdymas“

48. Julija Mažrimienė Kauno Aleksandro Puškino

gimnazija

„Nuotolinio ugdymo realijos

skatinant mokinių kūrybiškumo ir

iniciatyvumo kompetencijas“

49. Jūratė Blažienė Kauno Jono Jablonskio

gimnazija

„Fizikos testai nuotolinio ugdymo

procese“

50. Jūratė Gudžiuvienė Kauno Juozo Grušo meno

gimnazija

„Kūrybiniai darbai –

pasikalbėjimų kūriniai”

51. Jūratė Slavinienė Kauno Stepono Dariaus ir

Stasio Girėno gimnazija

„Mokinių kultūrinės ir

kūrybiškumo kompetencijų

ugdymas mokantis nuotoliniu

būdu“

52. Jurga Augutytė Kauno Maironio

universitetinė gimnazija

„Karantino „pamokos“.

Mokėdami pasirūpinti savimi –

galėsime pasirūpinti ir kitais“

53.  Jurga Bartainienė Kauno Milikonių

progimnazija

„Ugdymosi veiklų įvairovė

nuotolinėse anglų kalbos

pamokose“
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54. Jurgita Stravinskienė Kauno „Vyturio“ gimnazija „Nuotolinė dailės pamoka.

Grįžtamasis pamokos ryšys –

motyvacija tikėti asmenine

sėkme”

55. Kristina Pakalnienė Kauno Simono Daukanto

progimnazija

„Karantino „pamokos“.

Mokėdami pasirūpinti savimi –

galėsime pasirūpinti ir kitais“

56. Kristina Rimkevičienė Kauno lopšelis-darželis

„Vaikystė“

„Kaip nuotolinis ugdymas padėjo

sustiprinti ryšius su šeima“

57. Laima Perminienė Prezidento Valdo

Adamkaus gimnazija

„Mokiniai žaidžia šachmatais(?)“

58. Laimutė Nakutienė Kauno Algio Žikevičiaus

saugaus vaiko mokykla

„Pažintinių kompetencijų

ugdymas neformaliojo vaikų

švietimo veiklose“

59. Larisa Gražienė Kauno „Saulės“ gimnazija „4K modelio taikymo geroji

patirtis fizikos pamokose“

60. Leila Žiemienė Prezidento Valdo

Adamkaus gimnazija

„Mokiniai žaidžia šachmatais(?)“

61. Lina Milkintienė Kauno Jėzuitų gimnazija „Nuotolinis mokymas: Nauji

iššūkiai ir galimybės“

62. Martynas Zaveckas Lietuvos Sveikatos mokslų

universiteto gimnazija

„Kompetencijų ugdymas

matematikos pamokose mokantis

nuotoliniu būdu“

63. Miglė Janušauskienė Kauno Jurgio Dobkevičiaus

progimnazija

„Vaikų ugdymo(si) lauke

nuotoliniu būdu iššūkiai ir

galimybės“

64. Neringa Zaveckienė Kauno „Saulės” gimnazija „Vertybinių nuostatų formavimo-

si iššūkiai ir galimybės

nuotolinėse pamokose“

65. Nida Brimienė Kauno Stepono Dariaus ir

Stasio Girėno gimnazija

„Lyderystės kompetencijų

ugdymas integruotose rusų kalbos

ir socialinių mokslų pamokose“

66. Polina Žemaitienė Kauno Milikonių

progimnazija, Kauno Kovo

11-osios gimnazija

„Socialinių ir emocinių

kompetencijų ugdymas

nuotolinėse etikos pamokose“

67. Ramunė Balčiuvienė Kauno Maironio

universitetinė gimnazija

„How to engage students learning

online?“
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68. Rasa Klingaitė Kauno Juozo Grušo meno

gimnazija

„Socialinių, kultūrinių ir

kūrybiškumo kompetencijų

ugdymas nuotolinėse dailės

pamokose. Tarpdalykinė

integracija”

69. Rasa Petkevičienė Kauno lopšelis-darželis

„Žvangutis“

„Nuotolinis mokymas. Padlet

programa“

70. Rasa Petružienė Kauno Milikonių

progimnazija

„Ugdymosi veiklų įvairovė

nuotolinėse anglų kalbos

pamokose“

71. Rasma Raudonienė Kauno Aleksandro Puškino

gimnazija

„Meninė raiška pradiniame

ugdyme“

72.  Reda Krašauskienė Kauno „Rasos“ gimnazija „Mokinių kompetencijų

vertinimas ir įsivertinimas

nuotolinio mokymo kontekste“

73. Reda Lazaravičienė Kauno „Vyturio” gimnazija „Muzikos ir lietuvių kalbos

integracija projektinėje veikloje”

74. Regina Bačytė Kauno „Aušros“ gimnazija „Cheminių eksperimentų ir

kūrybiškumo dermė“

75. Regina Valaitienė Kauno Bernardo

Brazdžionio mokykla

„Klasės valandėlė – socialinių ir

emocinių kompetencijų ugdymo

kalvė“

76. Regina Valaitienė Kauno Bernardo

Brazdžionio mokykla

„Karantino „pamokos“.

Mokėdami pasirūpinti savimi –

galėsime pasirūpinti ir kitais“

77. Renata Matulaitienė Prezidento Valdo

Adamkaus gimnazija

„Nuotolinis ugdymas – galimybė

ugdyti kūrybiškumą“

78. Rima Baltrušaitienė Kauno Kazio Griniaus

progimnazija

„Iššūkiai, atradimai, praradimai

mokantis gamtos nuotoliniu būdu“

79. Rita Margarita

Juknienė

Kauno „Vyturio“ gimnazija „Karantino „pamokos“.

Mokėdami pasirūpinti savimi –

galėsime pasirūpinti ir kitais“

80. Robertas Andriuška KTU inžinerijos licėjus „Iššūkis nuotolinis mokymas(is):

galimybės ir ateities

perspektyvos”

81. Roma Svigarienė Kauno Kazio Griniaus

progimnazija

„Socialinės kompetencijos

ugdymas kuriant motyvuojančią

atmosferą žmogaus saugos

pamokose“
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82. Rūta Čižinauskienė Kauno vaikų darželis

„Dvarelis“

„Karantino „pamokos“.

Mokėdami pasirūpinti savimi –

galėsime pasirūpinti ir kitais“

83. Rūta Rudzenskaitė Kauno „Aušros’’ gimnazija „How to engage students learning

online?“

84. Sada Bukšnaitienė Kauno „Santaros“

gimnazija, Kauno

Aleksandro Puškino

gimnazija

„Paauglių fizinis aktyvumas

„COVID-19 pandemijos metu“

85. Sandra Žydaitienė Kauno Stepono Dariaus ir

Stasio Girėno gimnazija

„Nuotolinis ugdymas – galimybė

ugdyti kūrybiškumą“

86. Sigita Šilingaitė Vytauto Didžiojo

universitetas

„Kompetencijų ugdymas

nuotolinėse etikos pamokose“

87. Simona Kentrienė Kauno Jono ir Petro

Vileišių mokykla

„Bendradarbiavimo kompetencija

vykdant STEAM projektines

veiklas“

88. Solveiga Laučienė Kauno „Saulės“ gimnazija „Kūrybiškumo kompetencijos

ugdymas nuotolinėse lietuvių

kalbos pamokose“

89. Toma Malvicė Kauno Prano Daunio

ugdymo centras

„Karantino „pamokos“.

Mokėdami pasirūpinti savimi –

galėsime pasirūpinti ir kitais“

90. Vaida Valatkienė KTU inžinerijos licėjus „Iššūkis nuotolinis mokymas(is):

galimybės ir ateities

perspektyvos”

91. Vesta Žukienė Kauno Prano Mašioto

pradinė mokykla

„Nuotolinis mokymas(is): kaip

sudominti mokinius?“

92. Violeta Greičiūnienė Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazija

„Matematinė Dantės „Pragaro“

analizė“

93. Vita Rusteikienė Kauno „Vyturio“ gimnazija „Chorinio dainavimo nuotolinis

mokymas, dalyvaujant

projektinėje veikloje“
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