
 

 

Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija  
„Kuriame ateities mokyklą kartu“  

(darbas grupėse) 
 

 VII grupė (konferencijų salė)  
Bendrųjų kompetencijų ugdymas.  
 

Moderatorė: 
Zita Nėnienė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
Kauno miesto 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 pagrindinės mokyklos direktorė. 

15.24-15.33 
Tėvai – tėvams. Raimonda Juknevičienė, Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 
direktorė, Toma Malvicė, Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro psichologė. 

15.33-15.42 

Nuodugnaus mokymo(si) įgyvendinimas Kauno ,,Santaros” gimnazijoje. Asta Karlienė, 
Kauno ,,Santaros” gimnazijos direktorė, Deimantė Karaliūtė, Kauno ,,Santaros” gimnazijos 
direktorės pavaduotoja, Rita Baltrušaitienė, Kauno ,,Santaros” gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytoja ekspertė. 

15.42-15.51 
DofE programa Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. Geroji patirtis. Ieva 
Brazauskaitė, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos istorijos, neformaliojo ugdymo 
mokytoja. 

15.51-16.00 
Problemų sprendimu grįstas ugdymas moduliniuose užsiėmimuose ,,Eksperimentinė 
fizika”. Larisa Gražienė, Kauno J. Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė. 

16.00-16.09 
Bendradarbiavimas su KTU Chemijos fakultetu mokant gimnazistus chemijos. Gitana 
Barauskaitė, Kauno J. Basanavičiaus gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė, edukologijos 
magistrė. 

16.09-16.18 
Mokyklinių žinių ir bendrųjų kompetencijų įtvirtinimas per praktinę veiklą MTKC 
būreliuose. Dalia Narkevičiūtė, Kauno moksleivių techninės kūrybos centro mokytoja 
metodininkė. 

16.18-16.27 
Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos mokytojų patirtis ,,Mokomės vieni iš kitų”. Anaita 
Blauzdžiūnienė, Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Danutė 
Balčiūnienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Erika Kubilienė, IT mokytoja ekspertė. 

16.27-16.36 
Mokinių emocinio intelekto ugdymo gairės mokykloje: psichologinių grupinių užsiėmimų 
praktika. A. Andriuškienė, Kauno Rokų gimnazijos psichologė, mokyklinės psichologijos 
magistrė. 

16.36-16.43 
Matematikos mokymas kitaip. Elvyra Aukščionienė, Laimutė Jocienė, Kauno ,,Santaros” 
gimnazijos matematikos mokytojos metodininkės. 

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 
A. Puškino gimnazijos direktorius, dr. Edita Vainienė, Rimantė Ruzgienė, Jana Čiurlienė, Kauno 
A. Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui. 

16.49-16.54 
Mokomųjų dalykų integravimas – dvigubas sėkmės garantas. Agnė Čiūtienė, Kauno V. 
Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos vyresnioji anglų kalbos mokytoja, Vanda Binevičienė, 
Kauno V. Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė. 

16.54-17.00 

Sportuok ir angliškai skaičiuok. Integruota kūno kultūros, anglų kalbos ir matematikos 
pamoka. Agnė Čiūtienė, Kauno V. Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos vyresnioji anglų kalbos 
mokytoja, Marius Dimša, Kauno V. Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos kūno kultūros 
vyresnysis mokytojas. 

 


