
 

                             

 
NUOTOLINĖS RESPUBLIKINĖS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KONFERENCIJOS 

„MOKYMAS IR MOKYMASIS: IŠŠŪKIAI IR ATSIVERIANČIOS GALIMYBĖS“  

PROGRAMA 

 
2022 m. vasario 17 d. 

   

LAIKAS TEMA PRANEŠĖJAI 

10.00–10.20 Sveikinimo žodis. 

Projekto „Kokybės krepšelis“ Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazijoje įgyvendinimo pristatymas 

Rima Bėčiuvienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

direktorė 

10.20–11.00 Įrankiai iššūkiams įveikti ir priemonės galimybes 

pamatyti 
Jovita Starkutė  

edukologė, švietimo vadybos konsultantė,  

Family Lab Academy įkūrėja 

11.00–11.15 Skaitymo įgūdžių ugdymas taikant netradicinius 

knygų pažinimo metodus ir formas 
Donata Tiškuvienė, Inga Barkauskienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 

11.15–11.30 Šiuolaikinės mokymo(si) priemonės padedančios 

mokytojui dirbti lengviau 
Snieguolė Stakvilionė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

matematikos mokytoja 

11.30–11.45 Kūrybiškas mokymasis: galimybės ir iššūkiai Sigita Bračkienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

istorijos mokytoja 

11.45–12.00 PERTRAUKA 

 

PRADINIO UGDYMO PRANEŠIMŲ KAMBARYS 

12.00–12.15 Skaitymo iššūkiai. Geroji skaitymo skatinimo patirtis Irina Danilienė  

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

pradinio ugdymo mokytoja 

12.15–12.30 Technologinių įrankių panaudojimas pradinių klasių 

pamokose skatinant mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijas 

Rūta Šileiko 

Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos  

pradinio ugdymo mokytoja 

12.30–12.45 Diferencijavimo ir individualizavimo aspektai 

pasaulio pažinimo pamokose atsižvelgiant į mokinių 

mokymo(si) poreikių įvairovę 

Daiva Lukauskienė 

Klaipėdos ,,Gilijos“ pradinės mokyklos 

pradinio ugdymo mokytoja 

12.45–13.00 Gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo galimybės Vida Anglickienė 

Klaipėdos licėjaus pradinio ugdymo 

mokytoja 

13.00–13.15 Skaitmeninių priemonių tinkamas pasirinkimas ir 

taikymas ugdant šiuolaikinį mokinį 
Sadutė Drungilienė, Dovilė Kairė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

pradinio ugdymo mokytojos 

13.15–13.30 Informacinių technologijų panaudojimas pradinio 

ugdymo muzikos pamokose 
Diana Kačenauskienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

muzikos mokytoja 

13.30–13.45 Mokymo ir mokymosi iššūkiai tautinių mažumų 

mokykloje 
Jolanta Paulienė 

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Jolita Šiaudvytienė 

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos  

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

13.45–14.00 Pažinimo džiaugsmas ateina per patyriminę veiklą Indrė Malinauskienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

pradinio ugdymo mokytoja 

 



14.00–14.15 Baltas lino gyvenimas Irena Andriuškienė 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos  

pradinio ugdymo mokytoja 

14.15–14.30 Mokinių skaitymo ir rašymo galimybės Monika Žeimienė  

Šilutės raj. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos  

specialioji pedagogė, logopedė 

14.30–14.45 SUP vaikų meninės raiškos ugdymas draminėje 

veikloje 
Ingrida Janulaitienė 

Kėdainių ,,Spindulio“ mokyklos  

pradinio ugdymo mokytoja 

PAGRINDINIO UGDYMO PRANEŠIMŲ KAMBARYS 

12.00–12.15 Mokymo mokytis greičiau ir kokybiškiau strategija 

gamtamoksliniame ugdyme 
Rolandas Medžiūnas 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

fizikos mokytojas 

12.15–12.30 Mokymosi tyrinėjant matematikos praktinio 

pobūdžio veiklų pavyzdžiai, taikant kompiuterines 

programas 

Alma Maskolaitienė 

Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos 

matematikos-informacinių technologijų 

mokytoja 

12.30–12.45 QR kodų panaudojimas pamokose siekiant mokinių 

mokymosi pažangos 
Birutė Gudauskienė 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos  

geografijos mokytoja 

12.45–13.00 Finansinio-matematinio raštingumo integracija Kristina Jačunskienė 

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 

matematikos mokytoja 

13.00–13.15 Makaronai – jėga Vlada Dovydėnienė  

Anykščių raj. Troškūnų Kazio Inčiūros 

gimnazijos fizikos mokytoja 

Virginija Paliulionienė 

Anykščių raj. Troškūnų Kazio Inčiūros 

gimnazijos 

matematikos mokytoja 

13.15–13.30 Gamtamokslinio patyriminio ugdymo galimybės ir 

sėkmės dirbant nuotoliu 
Angelė Ščerbiakienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

gamtos ir žmogaus ir žmogaus saugos 

mokytoja 

13.30–13.45 Mokausi atrasdamas teatrą: literatūros jungtys su 

kitais menais 
Milda Jovaišienė 

KTU inžinerijos licėjaus  

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

13.45–14.00 Pigiausias virdulys Alvydas Jėčius 

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centro matematikos mokytojas 

14.00–14.15 Mokausi iš kino Birutė Rimkuvienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

Informacinių technologijų mokytoja 

14.15–14.30 Projekto „Kokybės krepšelis“ organizuotų veiklų 

patirtys Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje 
Sigutė Mackevičienė 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 

informacinių technologijų mokytoja 

14.30–14.45 Partnerystės svarba mokinio pažangai bei emocinei 

savijautai ugdymo procese 
Veronika Jasinskienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

matematikos mokytoja, 

Ingrida Sabaliauskienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

gamtos ir žmogaus ir biologijos mokytoja 

14.45–15.00 Konferencijos apibendrinimas Asta Mežetienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

pradinio ugdymo mokytoja, 

Inga Barkauskienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

 
Konferencija organizuojama projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“  

NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšomis. 


