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Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 

 
 

Konferencijos tikslas – pasidalyti tarptautinių projektų patirtimi ir jų nauda mokinių 

pažangos ir pasiekimų gerinimui. 

 

Konferencijos uždaviniai: 

 sužinoti apie tarptautinių projektų naudą mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui; 

 paskatinti mokyklas aktyviau dalyvauti tarptautiniuose projektuose; 

 sutelkti Kauno miesto ir užsienio švietimo įstaigas partnerystės projektams. 



DARBOTVARKĖ 

 

 Konferencijos moderatorius – Edita Rabizaitė, Kauno Kazio Griniaus 

progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja, informacinių – 

komunikacinių technologijų koordinatorė, tarptautinių projektų rengėja, koordinatorė, Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centro „Metų švietėjas – 2015“. 

09.30–10.00 Konferencijos dalyvių registracija 

10.00–10.10 Sveikinimo žodis 

10.10–10.40 „Asmeninė patirtis: kam reikalinga tarptautinė partnerystė“ 

Prof. Dainius Pavalkis, Kauno miesto mero patarėjas švietimo ir sveikatos 

apsaugos klausimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 

2012–2015 m. 

10.40–11.00 „Hordaland apskrities tarybos vaidmuo sutelkiant ir parengiant švietimo 

įstaigas dalyvauti Erasmus+ VET mobilumo programoje. Nauda dalyviams” 

Lene Fjeldsbø, Hordalando apskrities taryba, Švietimo ir ugdymo 

departamentas, specialistė (Norvegija) 

11.00–11.20 „Hordaland apskrities tarybos vaidmuo naudojant Erasmus+ kaip įrankį 

regioniniam vystymui(si)“ 

Marit Einen, Hordalando apskrities taryba, Regiono plėtros departamento, 

Tyrimų, analizių ir šalių ekonominių ir socialinių ryšių plėtros skyrius, vyr. 

specialistė (Norvegija)  

11.20–11.40 „Erasmus+ mokiniams/VET” 

Hege Andreassen, Vestfold apskrities taryba, Vidurinio švietimo 

departamentas, vyr. specialistė (Norvegija) 

11.40–12.00 „„Re ut i verden” sveikatos apsauga, vaikų ir jaunimo vystymasis Erasmus 

+ mobilumo programoje” 

Camilla Reidunsdatter Andreassen, Vestfoldo apskrities Re vidurinė 

mokykla, prorektorė sveikatos ir jaunimo vystymo srityje (Norvegija) 

12.00–12.20 „Drąsūs tyrėjai, sekantys Thor Heyerdahl pėdomis” 

Bente Hoel, Thor Heyerdahl vidurinė mokykla, tarptautinė koordinatorė 

(Norvegija) 

12.20–12.40 „Mes domimės Ispanijos kultūra ir maistu” 

Marion Ursfjord, Greveskogen vidurinė mokykla, ekonomikos ir 

administravimo vadovė, tarptautinių projektų koordinatorė (Norvegija) 

12.40–13.00 „Kultūrinis tiltas tarp Estijos ir Gruzijos – Tartu Annelinna gimnazijos 

Erasmus+patirtis” 
Hiie Asser, Tartu Annelinna Gimnazija, direktorė, Jelena Bitova, Tartu 

Annelinna Gimnazija, direktorės pavaduotoja (Estija) 

13.00–13.45  Kavos pertrauka 

13.45–14.05 „XXI a. tarptautinis bendradarbiavimas ir mobilumas Tampere Vocational 

koledže“ 

Anne Patana, Tamperės profesinė mokykla, TREDU, tarptautinė 

koordinatorė (Suomija) 

14.05–14.15 „Tarptautinio projekto „Žalioji Europa“ nauda mokinių pasiekimams“ 

Dr. Virginija Rupainienė, Kauno miesto mero patarėja švietimo klausimais, 

Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė (I vadybinė kategorija), 

vadybos ekspertė 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_%C5%A1vietimo_ir_mokslo_ministras
https://lt.wikipedia.org/wiki/2012
https://lt.wikipedia.org/wiki/2015


 

14.15–14.30 „Tarptautiniai projektai - erdvė tobulėjimui ir pokyčiams" 

Regina Beinorienė, Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė" direktorė (I vadybinė 

kategorija), vadybos ekspertė, Vida Bakutienė, Kauno lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ direktorė (II vadybinė kategorija), Lina Pochylienė, Kauno 

lopšelio-darželio „Rokutis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui (II vadybinė 

kategorija) 

14.30–14.40 „Tarptautiniuose projektuose įgyta patirtis – atradimas savęs ir kitų“ 

Jūratė Stakeliūnienė, Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorė (II 

vadybinė kategorija), Jolanta Gaučienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

14.40–14.50 „Projektinė veikla – mokinių kompetencijų ugdymui ir sėkmingai 

integracijai“ 

Renata Valaitytė-Ramuckienė, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 

centro Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja (II 

vadybinė kategorija) 

14.50–15.00 „Mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas tarptautinės 

partnerystės kontekste“ 

Palmira Talijūnienė, Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos direktorė (I 

vadybinė kategorija), Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

vadovaujančioji vertintoja, vadybos ekspertė 

15.00–15.15 „Daugiakultūrinis bendradarbiavimas – gabių vaikų ugdymo sėkmės 

formulė“ 

Lydija Merfeldienė, KTU Vaižganto progimnazijos direktorė (II vadybinė 

kategorija), Eglė Grinkevičienė, KTU Vaižganto progimnazijos Pradinio 

ugdymo skyriaus vedėja (III vadybinė kategorija), Jurgita Stankaitienė, 

pradinių klasių mokytoja metodininkė, Arza Leonavičienė, rusų kalbos 

vyresnioji mokytoja 

15.15–15.25 „Tarptautinė projektinė veikla – tai būdas bendrauti ir bendradarbiauti, 

siekiant asmeninės pažangos“ 

Jovita Damijonaitienė, Kauno „Varpo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

15.25–15.35 „Tarptautiniai projektai – efektyvus metodas ugdyti  mokymosi mokytis 

kompetenciją” 

Dr. Jūratė Radavičiūtė, Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

ekspertė 

15.35–15.50 „Mokinių patirties įgijimas ir asmenybės formavimosi galimybės dalyvaujant 

Erasmus+ projekte“ 

Dr. Edita Vainienė, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui (III vadybinė kategorija), Rimantė Ruzgienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui (II vadybinė kategorija) 

15.50 Konferencijos pažymėjimų įteikimas 




