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Konferencijos tikslas – subūrus švietimo bendruomenę, dalinantis 

patirtimi bei idėjomis siekti kurti ateities darželį/mokyklą kartu, skatinti 

partnerystę siekiant  aukštos ugdymo kokybės. 

Mums svarbu: atskleisti šeimos ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimo 

esamą situaciją, galimybes ir kaitos prielaidas gerinant mokinių 

pasiekimus, atrasti naujas bendradarbiavimo formas. 

 

DARBOTVARKĖ 
 

12.30 – 13.00 Konferencijos dalyvių registracija. 

13.00 – 13.15 Svečių sveikinimo žodis. 
 

Plenarinis posėdis: 

13.15 – 14.00 „Kokią asmenybę ugdome: tyrimų išvados“. 

Pranešėja dr. RITA DUKYNAITĖ, LR Švietimo ir 

mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus 

vedėjo pavaduotoja.   

14.00 – 14.20 „Mokykla tarp tradicijos ir pokyčio“. Pranešėjas – 

VYGANTAS KORNEJEVAS, Leliūnų pagrindinės 

mokyklos direktorius. 

14.20–14.35      „Kauno Panemunės pradinės mokyklos tėvų indėlis 

kuriant mokyklą“. Pranešėjas – ALMANTAS  

GONČARAS, tėvų atstovas. 

14.35–14.45      „Mokinių savivalda – tiltas tarp mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų“. Pranešėjai – PATRICIJA ŽIŽYTĖ, 

ERIKAS JANKŪNAS, Kauno „Saulės“ gimnazijos 

gimnazistai. 

14.45 – 15.15      Kavos pertrauka.  

15.15 – 17.00       Diskusijos grupėse. 
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DARBAS GRUPĖSE 

 

I grupė 

„Kuriame ateities mokyklą kartu (ikimokyklinis ugdymas)“ 

 

Moderatorės:  
Regina Beinorienė, Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktorė, Kauno m. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė;  

Jūratė Tatolytė, Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno 

m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė. 

 

15.15-15.25 

Vaiko kultūros puoselėjimo projektai – sėkminga darželio tėvų ir ugdymo 

įstaigų bendradarbiavimo patirtis. Virginija Bielskienė, Kauno menų 

darželio „Etiudas“ direktoriaus pavaduotoja ugd., Diana Kaminskienė, 

priešmok. ugd. pedag. met. 

15.25-15.35 

Bendruomenės telkimas kilnių tikslų siekimui. Renata Drulienė, Kauno 

lopšelio – darželio „Girinukas“ direktorė, Edita Mažeikaitė, Ilona 

Mačionienė, Lina Mackevičienė, ikimok. ugd. auklėtojos met., Renata 

Jurgelevičienė, menų pedag. met., Asta Veverskytė, muzikos pedag. eksp. 

15.35-15.45 
Darželis, į kurį nori kiekvienas vaikas. Lina Bagdanavičienė, Kauno 

lopšelio – darželio „Želmenėlis“ direktorė. 

15.45-15.55 

Darni bendrystė – sveika vaikystė. Stanislava Listopadskienė, Kauno 

sanatorinio lopšelio – darželio „Pienė“ direktorė, Laura Siderevičienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugd. 

15.55-16.05 

Savanorystė – bendruomenės kūrimo pagrindas. Zita Ona Jurgelevičienė, 

Kauno lopšelio – darželio ,,Vėrinėlis“ direktorė, Rasa Pralgauskienė, Birutė 

Levanienė, ikimok. ugd. auklėtojos met. 

16.05-16.15 

Bendradarbiavimo sėkmė, užtikrinanti visapusišką vaiko ugdymą. 

Kristina Sakalė, Kauno Šančių lopšelio – darželio priešmok. ugd. pedag. met., 

Gina Jurevičienė, priešmok. ugd. vyr. pedag., Deimantė Bulotaitė, vyr. 

muzikos mokyt. 

16.15-16.25 

Projektinis metodas plėtojant bendruomeniškumo vertybes. Asta 

Valatkevičienė, Kauno lopšelio – darželio „Spragtukas“ direktoriaus 

pavaduotoja ugd. 

16.25-16.35 

Savanorystės patirtis Kauno lopšelyje - darželyje „Rasytė“. Rita 

Vaškelienė,  Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ direktorė, Remigija 

Kasputienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, Kristina Krasko, tėvų atstovė. 

 

 

II grupė 

„Kuriame ateities mokyklą kartu (ikimokyklinis ugdymas)“ 

 

Moderatorės: 

Laima Kanienė, Kauno lopšelio – darželio „Daigelis“ direktorė, Kauno m. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė;  

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio – darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Kauno m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė. 

15.15-15.25 

Bendruomenės dalyvavimas kuriant šiuolaikinį darželį. Rasa Kazimiera 

Tamulaitienė, Kauno lopšelio – darželio ,,Kodėlčiukas“ direktorė, Ilona 

Kairienė, direktoriaus pavaduotoja ugd., Sigita Žitinevičienė, ikimok. ugd. aukl. 

met. 
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15.25-15.35 
Kūrybiškumas, bendradarbiavimas bendrose vaikų – tėvų meno 

(keramikos) sesijose, vaidinimuose. Joana Tėvelytė, Kauno vaikų darželio 

„Vaivorykštė“ neform. ugd. mokyt. eksp. 

15.35-15.45 
Savanorystės reikšmė bendruomenės gerovės kūrimui. Lina Pochylienė, 

Kauno lopšelio – darželio „Rokutis“ direktoriaus pavaduotoja ugd. 

15.45-15.55 

Tėvų dalyvavimas ugdymo procese savanorystės pagrindu. Violeta 

Kaluževičienė, Kauno lopšelio – darželio „Spindulys“ ikimok. ugd. auklėt. met., 

Vida Misiūnienė, psichologė. 

15.55-16.05 

Tėvai – aktyvūs ugdymo(si) proceso dalyviai. Stasė Turonienė, Kauno 

lopšelio – darželio „Žara“ ikimok. ugd. auklėt. met., Aistė Blažienė, ikimok. 

ugd. vyr. aukl. 

16.05-16.15 

Bendruomenės dalyvavimas, kuriant šiuolaikišką mokyklą. Jurgita 

Paulauskaitė, Inga Leimonienė, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos – 

daugiafunkcio centro ikimok. ugd. auklėtojos, Gintarė Liupkevičiūtė, 

direktoriaus pavaduotoja ugd. 

16.15-16.25 

Tėvai ir pedagogai - ugdymo(si) proceso partneriai. Violeta Valaitienė, 

Kauno lopšelio – darželio „Žiedelis“ direktorė, Jolita Kolojanskienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugd., Jadvyga Dubrindienė, ikimok. ugd. aukl. met. 

16.25-16.35 Tėvų dalyvavimas ugdymo procese. Renata Bindokaitienė, Kauno r. 

Domeikavos lopšelio – darželio priešmok. ugd. pedag. eksp. 

 

III grupė 

„Kuriame ateities mokyklą kartu (pradinis ugdymas)“ 

 

Moderatorės: 

Jolanta Vengalienė, Dainavos pagrindinės mokyklos direktorė, pradinių klasių mokyt. eksp., Kauno 

m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė;  

Larisa Bukinienė, Tirkiliškių mokyklos – darželio direktorės pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių 

mokyt. met., Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narė. 

 

15.15-15.25 
Šeima mokyklos gyvenime. Daina Girdzevičienė, Kauno humanitarinės pagr. 

m-klos mokyt. met., Ingrida Žemantauskienė, mokyt. met.  

15.25-15.35 
„Laimės žiburys“ – tėvų savanorystė. Elona Kurklietienė, Kauno ,,Paparčio“ 

prad. m-klos direktorės pavaduotoja ugd.  

15.35-15.45 

Mokymasis ne tik mokyklinėse erdvėse. Rūta Cylikienė, Kauno A. Stulginskio 

mokyklos – daugiafunkcio centro mokyt. met., Ina Dubauskienė, pradinių klasių 

bei informatikos vyr. mokyt. 

15.45-15.55 

Pedagogų ir tėvų saviugda taikant ,,Apskritųjų stalų“ metodiką. Daina 

Gitana Paražinskienė, Kauno ,,Varpelio“ prad. m-klos direktorė, Loreta 

Stanaitienė, direktorės pavaduotoja ugd. 

15.55-16.05 
Tarptautinio projekto „Mascil“ sėkmė glaudžiai siejanti pradinukų 

pamokas su tėvų profesijomis. Roma Svigarienė, Ona Asevičienė, Aušra 

Kepežinskienė, Sigita Račienė, Kauno K. Griniaus prog-jos mokytojos met. 

16.05-16.15 
Kai miško pasakos atgyja. Veiksmingo mokymosi ir bendravimo praktika. 
Odeta Virpšienė, Kauno Suzukio prad. m-klos vyr. mokyt., Rūta Žiaunienė, 

psichologė. 

16.15-16.25 
Teigiamos emocijos – kelias į sėkmingą bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Jolanta Žvirblienė, Kauno S. Daukanto prog-jos mokyt. eksp.  

16.25-16.35 Bendruomenės kultūros formavimas Kauno Rokų gimnazijoje. Grasilda 

Celiešienė, Rima Latkauskaitė, Kauno Rokų g-jos mokytojos.  
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16.35-16.45 Mokyklos erdvėse užauga bendruomenė. Aida Šimaitienė, Kauno mokyklos – 

darželio „Rūtelė“ direktorė, Asta Gaižutienė, Kauno mokyklos – darželio 

„Žiburėlis“ direktorė, Evelina Stankevičienė, Kauno mokyklos – darželio 

„Šviesa“ direktorė. 

 

 

IV grupė 

„Kuriame ateities mokyklą kartu (pradinis ugdymas)“ 

 

Moderatorės: 

Dalia Sutkaitienė, Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokyt. met., Kauno m. 

pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narė;  

Aldona Labatmedienė, Kauno S.Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokyt. eksp., Kauno m. 

pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narė. 

 

15.15-15.25 
Sėkminga mokyklos ir šeimos partnerystė Kauno „Ryto“ pradinėje 

mokykloje. Reda Stasiukonienė, Kauno „Ryto“ prad. m-klos direktorės 

pavaduotoja ugd., Dalia Sutkaitienė, mokyt. met., Rima Papievienė, mokyt. met.  

15.25-15.35 
IIc bendruomenės sukūrimas. Ramunė Strazdauskienė, Kauno „Paparčio“ 

prad. m-klos mokyt. met. 

15.35-15.45 

Efektyvus auklėjimo įgūdžių ugdymo programos STEP tėvams 

įgyvendinimas Kauno Jono Žemaičio – Vytauto mokykloje – 

daugiafunkciame centre. Regina Valaitienė, Kauno Jono Žemaičio – Vytauto 

mokyklos – daugiafunkcio centro psichologė. 

15.45-15.55 
Tėvų dalyvavimas ugdymo procese. Rūta Jasionienė, Kauno „Paparčio“ 

prad. m-klos mokyt. met. 

15.55-16.05 
Motyvuojančios ir įkvepiančios aplinkos kūrimas. Gailutė Jonienė, Kauno 

Tirkiliškių mokyklos – darželio direktorė. 

16.05-16.15 

Bendruomenės miestelio kūrimas STEAM pamokoje. Aušra Kepežinskienė, 

Anna Jankauskienė, Danutė Kūlokienė, Kauno K. Griniaus prog-jos mokytojos 

met. 

16.15-16.25 

Vaiko sėkmė mokykloje – bendras mokyklos ir tėvų rūpestis. Vaida 

Gailiuvienė, Kauno Juozo Grušo meno g-jos mokyt. met., Gitana Kairienė, 

Laima Špelverienė, vyr. mokytojos. 

16.25-16.35 Projektas „Noriu augti sveikas“. Gita Gofmanienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių 

A. Baranausko g-jos vyr. mokyt. 

 

V grupė 

„Mokymasis ne tik mokyklos erdvėje“ 

 

Moderatorė –  

Rasa Urbutienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos, lietuvių kalbos mokyt. eksp., Kauno m. 

kraštotyros metodinio būrelio pirmininkė. 

15.15-15.25 
Mokymas(is) ne tik mokyklos erdvėse, bet ir internete. Artūras Šakalys, 

Kauno „Aušros“ g-jos informacinių technologijų mokyt. met. 

15.25-15.35 
Mokymasis kitose erdvėse. Vanda Mažeikienė, Kauno Rokų g-jos lietuvių 

kalbos mokyt. eksp. 

15.35-15.45 

Ugdymas karjerai. Mokymasis ne tradicinėje erdvėje. Gerda Kemežienė, 

Kauno V. Kuprevičiaus pagr. m-klos direktorės pavaduotoja ugd., III vadybinė 

kategorija. 
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15.45-15.55 

Mokomės kurdami. Asta Chmieliauskienė, Kauno „Aušros“ g-jos psichologė, 

III kategorija, Jūratė Milkevičiūtė, dailės mokyt. met., Irena Lapienienė, lietuvių 

kalbos mokyt. eksp., Ramūnas Pranskūnas, dailės mokyt.met.  

15.55-16.05 
Ką daryti, kad chemijos pamoka būtų įdomi šiandien ir rytoj?. Jurgita 

Kėdžiuvienė, Kauno J. Basanavičiaus g-jos chemijos mokyt. met.  

 

VI grupė 

„Projektinė veikla“ 

 

Moderatoriai: 

Jūratė Slavinienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos lietuvių kalbos mokyt. 

eksp., Kauno m. lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė;  

Žilvinas Damijonaitis, Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

Kauno m. mokyklų prevencinės veiklos metodinio būrelio pirmininkas. 

 

15.15-15.25 
Projekto „Mūsų lobynai“ kūrybiniai ir praktiniai aspektai, ugdant vaikus 

su negalia. Teresė Pangonienė, Kauno P.Daunio aklųjų ir silpnaregių 

ugdymo centro aukl., tiflopedag. met. 

15.25-15.35 

Bendruomenės kultūros formavimas per projektinę veiklą. Auksė 

Petruševičienė, Kauno M. Mažvydo pagr. m-klos direktorės pavaduotoja ugd., 

lietuvių kalbos mokyt. eksp.  

15.35-15.45 
Projektinės veiklos organizavimo patirtis Kauno humanitarinėje 

pagrindinėje mokykloje. Virginija Stipinienė, Kauno humanitarinės pagr. m-

klos direktoriaus pavaduotoja ugd., prad. klasių mokyt. met. 

15.45-15.55 

Projektinė veikla – bendruomenę vienijantis veiksnys. Rita Misiūnienė, 

Kauno „Varpo“ g-jos anglų kalbos vyr. mokyt., Jovita Damijonaitienė, anglų 

kalbos mokyt. met. 

15.55-16.05 

Projektinė veikla – puiki galimybė tobulinti ugdymo(si) procesą. Jonesa 

Drumstienė, Kauno specialiosios m-klos pradinių kl. mokyt. met., social. m. 

mag., Kamilė Danė, specialioji pedag., Jūratė Margienė, anglų kalbos mokyt. 

met. 

16.05-16.15 
Bendruomenės kultūros formavimas kalbų pamokose su įvairių tautų 

ekspertais. Rita Aleksandravičienė, Laimutė Šaulienė, Kauno K.Griniaus prog-

jos prad. klasių mokytojos met.  

16.15-16.25 
Kaip Olweus patyčių prevencijos programa daro įtaką mokinių 

pasiekimams. Lina Šakelytė, Kauno Kovo 11-osios g-jos direktoriaus 

pavaduotoja ugd. 

16.25-16.35 

Dalyvavimas tarptautiniuose daugiašaliuose COMENIUS mokyklų 

partnerysčių projektuose: sėkmingas gimnazijos bendruomenės 

bendradarbiavimas, gimnazistų tarpasmeninių ir tarpkultūrinių įgūdžių 

skatinimas ir lavinimas, ugdymo įvairovės užtikrinimas. Kristina Statkutė, 

Kauno A. Smetonos g-jos istorijos mokyt. met. 

 

VII grupė 

„Bendrųjų kompetencijų ugdymas“ 

 

Moderatorė – Zita Nėnienė, Kauno Veršvų vid. m-klos direktoriaus pavaduotoja ugd., Kauno m. 

matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 

 

15.15-15.24 Mokykla ir šeima dirba kartu stebint vaiko pažangą ir padedant formuotis 

asmenybei. Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos pagr. m-klos direktorė. 
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15.24-15.33 
Tėvai – tėvams. Raimonda Juknevičienė, Kauno P. Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro direktorė, Toma Malvicė, psichologė. 

15.33-15.42 
Nuodugnaus mokymo(si) įgyvendinimas Kauno ,,Santaros” gimnazijoje. 

Asta Karlienė, Kauno ,,Santaros” g-jos direktorė, Deimantė Karaliūtė, 

direktorės pavaduotoja ugd., Rita Baltrušaitienė, lietuvių kalbos mokyt. eksp. 

15.42-15.51 
DofE programa Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. 

Geroji patirtis. Ieva Brazauskaitė, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno g-jos 

istorijos, neform. ugdymo mokytoja. 

15.51-16.00 
Problemų sprendimu grįstas ugdymas moduliniuose užsiėmimuose 

,,Eksperimentinė fizika“. Larisa Gražienė, Kauno J. Basanavičiaus g-jos 

fizikos mokyt. eksp. 

16.00-16.09 
Bendradarbiavimas su KTU Chemijos fakultetu mokant gimnazistus 

chemijos. Gitana Barauskaitė, Kauno J.Basanavičiaus g-jos chemijos mokyt. 

met., edukologijos mag. 

16.09-16.18 
Mokyklinių žinių ir bendrųjų kompetencijų įtvirtinimas per praktinę 

veiklą MTKC būreliuose. Dalia Narkevičiūtė, Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centro mokyt. met. 

16.18-16.27 
Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos mokytojų patirtis ,,Mokomės vieni iš 

kitų”. Anaita Blauzdžiūnienė, Kauno Pilėnų pagr. m-klos direktoriaus 

pavaduotoja ugd. 

16.27-16.36 
Mokinių emocinio intelekto ugdymo gairės mokykloje: psichologinių 

grupinių užsiėmimų praktika. A.Andriuškienė, Kauno Rokų g-jos psichologė, 

mokykl. psichologijos mag. 

16.36-16.43 Matematikos mokymas kitaip. Elvyra Aukščionienė, Laimutė Jocienė, Kauno 

,,Santaros” g-jos matematikos mokytojos met. 

16.43-16.49 

Kalbinio modelio kūrimas norint sudaryti sąlygas mokiniams migrantams 

ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) puoselėti kalbinius (lietuvių k. ir 

rusų k.) gebėjimus integruojant į gimnazijos ugdymo procesą ir Lietuvos 

Respublikos gyvenimą. Erikas Griškevičius, Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazijos direktorius, dr.Edita Vainienė, Rimantė Ruzgienė, Jana Čiurlienė, 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui. 

16.49-16.54 

Mokomųjų dalykų integravimas – dvigubas sėkmės garantas. Agnė 

Čiūtienė, Kauno V. Kuprevičiaus pagr. m-klos anglų kalbos vyr. mokyt., Vanda 

Binevičienė, matematikos mokyt. met. 

16.54-17.00 
Sportuok ir angliškai skaičiuok. Integruota kūno kultūros, anglų kalbos ir 

matematikos pamoka. Agnė Čiūtienė, Kauno V. Kuprevičiaus pagr. m-klos 

anglų kalbos vyr. mokyt., Marius Dimša, kūno kultūros vyr. mokyt. 

 

 

VIII grupė 

„Motyvuojančios ir įkvepiančios aplinkos kūrimas“ 

 

Moderatorės: 

Ilmantė Bagdonė, Kauno „Varpo“ gimnazijos direktorė  

 

15.15-15.25 Mokinių gabumų ugdymo akademija – inovatyvi aplinka kiekvienam 

mokiniui patirti sėkmę. Ilmantė Bagdonė, Kauno „Varpo“ g-jos direktorė, 

Rasa Butrimienė, direktorės pavaduotoja ugd. 

15.25-15.35 Bendruomenės kūrimo dirbtuvės Kauno Rokų gimnazijoje. Rita Pociutė – 

Miliūnienė, Kauno Rokų g-jos direktoriaus pavaduotoja ugd.  

15.35-15.45 Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdymo procese. Rūta Barkauskienė, 

Taisija Kovalenkina, Vladislovas Sūdžius, Kauno Žaliakalnio prog-jos mokytojai 

met. 



8 

 

15.45-15.55 Ekologinis ugdymas gimnazijoje. Jūratė Petrauskienė, Laimutė Pocienė, Kauno 

Maironio universitetinės g-jos vyr. mokytojos. 

16.05-16.15 Modernių ir patrauklių ugdymo(si) aplinkų kūrimas Kauno „Saulės“ 

gimnazijoje. Sonata Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ g-jos direktorė, Dovilė 

Kulvietienė, Justina Naujokaitienė, direktorės pavaduotojos ugd. 

16.15-16.25 Netradicinės gamtamokslinio ugdymo veiklos „Mokomės kitaip“ Kauno šv. 

Pranciškaus gimnazijoje“. Rita Rasikienė, Kauno šv. Pranciškaus g-jos 

direktorė, Rozvita Brazaitienė, direktorės pavaduotoja ugd. 

16.25-16.35 Novatoriško verslumo ugdymas Kauno Veršvų vidurinėje mokykloje. Jolanta 

Gulbinienė, Kauno Veršvų vid. m-klos direktorė, Daiva Alaburdienė, 

informacinių technologijų mokyt. met. 

16.35-16.45 Vertybėmis grindžiama bendruomenės kultūra: pilietiškumas, pasitikėjimas 

ir bendradarbiavimas“.  

Dr. Dalia Lapėnienė, Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro 

direktorė, Jūratė Morkūnienė, direktorės pavaduotoja, Vilma Milašiūnaitė, 

psichologė. 

 

 

IX grupė 

„Bendruomenės kultūros formavimas“ 

 

Moderatorės: 

Undinė Diana Tumavičienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, fizikos mokyt. eksp.;  

Aritonė Plungienė,   Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, dailės mokyt. eksp. 

 

15.15-15.25 

Mokyklos sėkmė - bendruomenių vadyba. Dr. Dainius Žvirdauskas, Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius, Aritonė Plungienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugd., mokyt. eksp. 

15.25-15.35 

Bendradarbiaujančios mokyklos kūrimas. Jekaterina Juknevičienė, Kauno 

S. Daukanto prog-jos direktorė, Aivaras Kunigonis, direktorės pavaduotojas 

ugd. 

15.35-15.45 
Partnerystė ir visuminis mokinių ugdymas. Ramunė Baniulienė, Palemono 

g-jos direktorė. 

15.45-15.55 
Bendrųjų kompetencijų ugdymas mokinių ūgties projekte „Aš augu“. 
Filomena Beleškevičienė, Olivijus Spitrys, Kauno šv. Kazimiero pagr. m-klos 

direktoriaus pavaduotojai ugd. 

15.55-16.05 
Gailestingumo jėga ugdyme. Paulius Martinaitis, Kauno Juozo Urbšio 

katalikiškos pagr. m-klos direktorius. 

16.05-16.15 

Veikla, kurianti ir vienijanti ugdymo įstaigos bendruomeniškumą. Reda 

Urnienė, Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro muzikos mokyt., 

tiflopedag. met. 

16.15-16.25 

Bendruomenės kultūros puoselėjimas. Vilija Kepežinskienė, Kauno tautinės 

kultūros centro direktorė,  etninės kultūros mokytoja ekspertė, etninės kultūros 

turinio švietimo konsultantė, Vitalija Bajorienė, Kauno tautinės kultūros centro 

metodinio skyriaus vedėja, Centro tarybos pirmininkė, edukologijos (švietimo 

vadyba) mag. 
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16.25-16.35 

Neformalusis ugdymas asmenybei tobulėti ir bendruomenei kurti. Jolanta 

Urbanaitė, Kauno A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus 

pavaduotoja ugd., Egidija Laurinavičienė, ugdymą organizuojančio skyriaus 

vedėja. 

16.35-16.45 
Bendradarbiavimo pagrindas – pasitikėjimas. Alma Rimkevičė, Kauno S. 

Daukanto prog-jos anglų kalbos mokytoja metodininkė. 

 

 


