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PAŽYMA  
DĖL PRANEŠIMO PRISTATYMO TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE 

 

2022-02-02 Nr. PA - 001224 
 
 

2021-11-25 vyko tarptautinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi 

komandoje“. Konferencija vyko pagal tarptautinį ETWINING projektą „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“. 

Konferencijoje pranešimus pristatė šie asmenys. 
 

PRIDEDAMA. , 5 lapai. 
 
 
 
 
 
 
 

Direktorė Rasa Bortkevičienė 
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Eil. Vardas, Pavardė Darbovietė Pranešimo tema 

Nr.    
    

1. Kristina Grigaitė- KTU Vaižganto gimnazija „Įtraukiojo mokymosi įgalinimas 

 Bliūmienė  per vertybinių nuostatų formavimą 

   tinklaveikoje tarp VDU užsienio 

   studentų ir mokyklų projektų 

   narių” 
    

2. dr. Asta Kauno lopšelis-darželis „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas 

 Tamušauskaitė “Linelis ikimokyklinėje priešmokyklinėje 

   įstaigoje per projektinę veiklą“ 
    

3. Dr. Teresė VDU UKI direktorė „Tarpkultūrinių ir daugiakalbystės 

 Rimgailienė  įgūdžių lavinimas lietuvių kalbos 

   kaip užsienio paskaitose“ 
    

4. Dalia Tumėnienė Kauno lopšelis-darželis „Transcendentinių vaikų vertybių 

  “Linelis” puoselėjimas tinklaveikoje su 

   partneriais naudojant 

   tautodailininkės O. Bražėnienės 

   kūrybą” 
    

5. Gražina Išarienė Kauno lopšelis-darželis „Transcendentinių vaikų vertybių 

  “Linelis” puoselėjimas tinklaveikoje su 

   partneriais naudojant 

   tautodailininkės O. Bražėnienės 

   kūrybą” 
    

6. Vilma Budrikienė Kauno lopšelis-darželis „Integrali vaikų kalbos ir 

  “Linelis” kūrybiškumo plėtotė per logopedo 

   ir mokytojo komandinę sąveiką” 
    

7. Ingrida Šukienė Kauno lopšelis-darželis „Integrali vaikų kalbos ir 

  “Linelis” kūrybiškumo plėtotė per logopedo 

   ir mokytojo komandinę sąveiką” 
    

8. Aušra Laurynaitienė Kauno r. Garliavos Juozo „9-12 klasių mokinių įtraukiojo 

  Lukšos gimnazija ugdymo įgalinimas tinklaveikoje 

   su VDU studentais”. 
    

9. Jūratė Valančauskienė KTU Vaižganto gimnazija „Pradinukų patirtys ir atradimai 

   naudojant skaitmenines aplinkas 

   projektinėje veikloje” 
    

10. Sandra Janušonienė Kauno r. Balio Buračo „6-7 kl. mokinių etninių vertybių 

  gimnazija ugdymas veikiant komandoje bei 

   puoselėjant kūrybiškumą” 
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11. Sandra Virbukienė Kauno r., Čekiškės Prano Gimnazijos 6, 7 ir 10 klasių 

  Dovydaičio gimnazija mokinių tarpkultūrinės 

   kompetencijos ugdymas 

   etnokultūra tiklaveikoje 
    

12. Laimutė Litvinskienė Kauno r., Čekiškės Prano Gimnazijos 6, 7 ir 10 klasių 

  Dovydaičio gimnazija mokinių tarpkultūrinės 

   kompetencijos ugdymas 

   etnokultūra tiklaveikoje su 

   mokyklomis 
    

13. Lina Norvaišienė Kauno ld „Šilelis“ „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

   meninių gebėjimų ugdymas per 

   tinklaveiką tarp Kauno 

   ikimokyklinių įstaigų“. 
    

14. Zita Malinauskienė Kauno ld „Šilelis“ „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

   meninių gebėjimų ugdymas per 

   tinklaveiką tarp Kauno 

   ikimokyklinių įstaigų“. 
    

15. Islanda Kaušiūtė Kauno ld Vaikystė „Vaikų kūrybiškumo 

   ikimokyklinėje įstaigoje 

   įgalinimas per mokymąsi 

   komandoje taikant inovatyvias 

   priemones” 
    

16. Agnė Kazakevičiūtė Kauno ld Vaikystė „Vaikų kūrybiškumo 

   ikimokyklinėje įstaigoje 

   įgalinimas per mokymąsi 

   komandoje taikant inovatyvias 

   priemones” 
    

17. Asta Valaitė Kauno ld „Kūlverstukas“ „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

   įtraukusis ugdymas per meninę 

   raišką” 
    

18. Nida Jurkevičienė Kauno ld „Kūlverstukas“ „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

   įtraukusis ugdymas per meninę 

   raišką” 
    

19. Jolanta Bitvinskienė Kauno ld „Klumpelė“ „Vaikų meninių gebėjimų plėtotė 

   per etnokultūrinę tinklaveiką su 

   ikimokyklinėmis įstaigomis ir 

   socialiniais partneriais” 
    

20. Lina Vosylė Kauno ld „Klumpelė“ „Vaikų meninių gebėjimų plėtotė 

   per etnokultūrinę tinklaveiką su 

   ikimokyklinėmis įstaigomis ir 

   socialiniais partneriais” 
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21. dr. Rolandas Bulotas Kauno ld „Vilnelė” „Kryptingas vaikų visuminis 

   ugdymas, taikant komandinį 

   darbą” 
    

22. Jurgita Kolčina Kauno ld „Vilnelė” „Kryptingas vaikų visuminis 

   ugdymas, taikant komandinį 

   darbą” 
    

23. Aušra Balsevičienė Kauno ld „Vėrinėlis” „Tautinių vertybių puoselėjimas 

   per kūrybinę veiklą tinklaveikoje 

   su Kauno ikimokyklinėmis 

   įstaigomis” 
    

24. Stanislava Lukienė Kauno ld „Vėrinėlis” „Tautinių vertybių puoselėjimas 

   per kūrybinę veiklą tinklaveikoje 

   su Kauno ikimokyklinėmis 

   įstaigomis” 
    

25. Jurgita Sipavičienė Kauno r. Garliavos Juozo „9 - 12 klasių mokinių 

  Lukšos gimnazija tarpkultūrinės komunikacijos 

   ugdymas tinklaveikoje su VDU 

   studentais ir mokyklomis 

   partnerėmis” 
    

26. Asta Ambrazevičienė Kauno ld „Čiauškutis” „Vaikų tarpkultūrinių gebėjimų 

   ugdymas tinklaveikoje su Kauno 

   meninio ugdymo mokytojais” 
    

27. Erika Verenienė Kauno vaikų darželis „Žmogiškųjų vertybių 

  “Raudonkepuraitė” puoselėjimas per tinklaveiką tarp 

   Kauno ikimokyklinių 

   įstaigų:Kauno vaikų darželio 

   “Raudonkepuraitė” atvejis”. 
    

28. Ingrida Matusevičienė Kauno vaikų darželis „Žmogiškųjų vertybių 

  “Raudonkepuraitė” puoselėjimas per tinklaveiką tarp 

   Kauno ikimokyklinių 

   įstaigų:Kauno vaikų darželio 

   “Raudonkepuraitė” atvejis”. 
    

29. Emilija Guogaitė Kauno lopšelis-darželis „Vaikų aktyvumo skatinimas per 

  „Linelis” judesį meninėje veikloje, 

   tinklaveikoje su projekto 

   partneriais” 
    

30. Kristina Kauno lopšelis-darželis „Vaikų aktyvumo skatinimas per 

 Ramansevičienė „Linelis” judesį meninėje veikloje, 

   tinklaveikoje su projekto 

   partneriais” 
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31. Rima Jasilionienė Kauno lopšelis-darželis „Kalbinių ir meninių vaikų 

  „Linelis” gebėjimų ugdymas per tinklaveiką 

   su Kauno švietimo įstaigomis: 

   Kauno ld „Linelis” atvejis 
    

32. Sonata Lasickaitė Kauno lopšelis-darželis „Kalbinių ir meninių vaikų 

  „Linelis” gebėjimų ugdymas per tinklaveiką 

   su Kauno švietimo įstaigomis: 

   Kauno ld „Linelis” atvejis 
    

33. Laima Pakalnickienė Kauno lopšelis-darželis „Vaikų patriotinių ir dvasinių 

  „Linelis” vertybių puoselėjimas per 

   komandinį mokymąsi įstaigoje” 
    

34. Eglė Radzevičiūtė Kauno lopšelis-darželis „Ikimokykliniopriešmokyklinio 

  „Linelis” amžiaus vaikų kūrybiškumo 

   įgalinimas mokantis komandoje, 

   taikant inovatyvius ugdymo 

   metodus” 
    

35. Rita Gapšytė Kauno lopšelis-darželis „Ikimokykliniopriešmokyklinio 

  „Linelis” amžiaus vaikų kūrybiškumo 

   įgalinimas mokantis komandoje, 

   taikant inovatyvius ugdymo 

   metodus” 
    

36. Loreta Kazakevičienė Kauno lopšelis-darželis „Etnokultūrinių vertybių 

  „Linelis” puoselėjimas tinklaveikoje su 

   bendruomene ir projekto 

   partneriais”. 
    

37. Zita Ona Kauno ld “Vėrinėlis” Penkiamečių kalbos gebėjimų 

 Jurgelevičienė  ugdymas per mokymąsi grupės 

   komandoje : Kauno lopšelis- 

   darželis “Vėrinėlis“ atvejis 

   2020-2021m 
    

38. Rūta Aleknavičiūtė Kauno ld “Vėrinėlis” Penkiamečių kalbos gebėjimų 

   ugdymas per mokymąsi grupės 

   komandoje : Kauno lopšelis- 

   darželis “Vėrinėlis“ atvejis 

   2020-2021m 
    

39. Ilona Kairienė Kauno l.d „Kodėlčiukas“ „Itraukiojo ugdymo 

   ikimokykliniame amžiuje 

   įgalinimas, plėtojant komandinį 

   darbą” 
    

40. Sigita Žitinevičienė Kauno l.d „Kodėlčiukas“ “Ikimokyklinukų įtraukiojo 

   ugdymo aplinkų kūrimas 

   integruotose veiklose 
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41. Rasa Kazimiera Kauno l.d „Kodėlčiukas“ “Ikimokyklinukų įtraukiojo 

 Tamulaitienė  ugdymo aplinkų kūrimas 

    integruotose veiklose 
      

42. Jolanta Ravinskienė Kauno l.d „Kodėlčiukas“ “Ikimokyklinukų įtraukiojo 

    ugdymo aplinkų kūrimas 

    integruotose veiklose 
      

43. Indrė Gintauskienė Kauno l.d „Kūlversukas“ 2-6 metų vaikų kalbos, kultūros ir 

    sveikos gyvensenos įgūdžių 

    vystimasis per įtraukųjį ugdymą: 

    projekto rezultatų organizacijoje 

    pristatymas 2020-2021 m. : Kauno 

    lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ 

    atvejis 
      

44. Nadiežda Vinogradova Kauno l.d „Kūlversukas“ 2-6 metų vaikų kalbos, kultūros ir 

    sveikos gyvensenos įgūdžių 

    vystimasis per įtraukųjį ugdymą: 

    projekto rezultatų organizacijoje 

    pristatymas 2020-2021 m. : Kauno 

    lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ 

    atvejis 
      

45. Marina Bučinskienė Kauno l.d „Šilelis“ Kauno LD Šilelio vaikų 

    tarpkultūrinio bendravimo 

    gebėjimų ir meninės raiškos 

    ugdymas per mokymąsi 

    komandoje 
      

46. Sigita Kasiulevičiūtė Kauno l.d „Šilelis“ Kauno LD Šilelio vaikų 

    tarpkultūrinio bendravimo 

    gebėjimų ir meninės raiškos 

    ugdymas per mokymąsi 

    komandoje 
      

47. Kristina Grigaitė- Kauno r. Garliavos Juozo „9 - 12 klasių mokinių 

 Bliūmienė Lukšos gimnazija tarpkultūrinės komunikacijos 

    ugdymas tinklaveikoje su VDU 

    studentais ir mokyklomis 

    partnerėmis” 
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