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10:00  Konferencijos atidarymas

„Įtrauktis švietime:  vaiko ir visuomenės sėkmė" Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo
pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Vaišnorienė10:10

10:40 ,,Įtraukusis ugdymas - inovacija dėl kiekvieno vaiko" ,,Renkuos mokyti" programos vadovė Agnė
Motiejūnė ir programos dalyvių ir mokyklų koordinatorius Artur Adam Markevič

11:20 „Ugdymo įstaigos rengimasis įtraukiajam ugdymui“ Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos
direktorė Raimunda Žiulytė

11:40 Pertrauka



12:00         Forumas sekcijose

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS
MENINĖJE RAIŠKOJE

Moderuoja: D. Jankūnaitė,      
 V. Belevičiūtė

,,Ugdymas pasakomis:
iššūkiai, kurie augina”

Kultūros edukatorė, „Pasakos
augimui. Asmenybės ugdymo
užsiėmimai“ idėjos, programų
autorė ir vadovė Akvilė
Sadauskienė

 

PRADINIO UGDYMO UGDYMO
PEDAGOGŲ PRAKTINĖS

PATIRTYS ĮGYVENDINANT
ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ

      Moderuoja: L. Kučinskienė,          
G. Skaudienė

PAGRINDINIO IR VIDURINIO
UGDYMO PEDAGOGŲ
PRAKTINĖS PATIRTYS

ĮGYVENDINANT ĮTRAUKŲJĮ
UGDYMĄ

      Moderuoja: J. Burneikienė,         
I. Petkevičienė

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI
SPECIALISTŲ

REKOMENDACIJOS, KAIP
PADĖTI VAIKAMSSĖKMINGIAU

MOKYTIS  

Moderuoja: G.Taujanskienė,   R. M.
Juknienė

,,Įtraukusis ugdymas:
įgyvendinimo galimybės ir

trikdžiai”
Logopedė - specialioji pedagogė
ekspertė Milita Akambakienė,
Kauno Veršvų gimnazija;  
 Logopedė - specialioji pedagogė
ekspertė Liuda Jarošienė,        
 Kauno ,,Ryto” pradinė mokykla 

 

,,Naujais keliais į sėkmę…”  
Matematikos mokytoja metodininkė,
Kristina Papšienė,  dorinio ugdymo
(tikybos) vyresnioji mokytoja Natalija            
Sevostjanovienė,                          
 Vilniaus lietuvių namai

 

,,Įtraukusis ugdymas, mokant
ekonomikos ir verslumo”

Chemijos ir ekonomikos mokytoja
metodininkė Renata Varnienė,      
 Kauno Kovo 11-osios gimnazija

 

,,Projektinė veikla ugdant. 
 mokinių kompetencijas ir
individualius gebėjimus”

Socialinė pedagogė ekspertė Saulena
Lukšienė,                                      
 Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

 

,,Tradicinių užduočių
pakeitimas ''

Logopedė Janina Ivanauskaitė,      
 Kauno ,,Vyturio” gimnazija

 

,,Mąstymo žemėlapių
taikymas”

Pradinio ugdymo vyresnioji
mokytoja Jūratė Valančauskienė,               
KTU Vaižganto progimnazija

,,Piešimas ant stiklo-
veiksmingas įtraukiojo

ugdymo įrankis”
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytoja metodininkė,
įstaigos vadovė Rasa Andrejeva,
Vilniaus lopšelis - darželis
,,Spygliukas''

 
 

 



,,Kūrybinis džiaugsmas -
įtraukiojo ugdymo sėkmės

garantas”
Pradinių klasių mokytoja ekspertė
Rasmuta Valčiukienė, dailės
vyresnioji mokytoja Audronė
Kudžmaitė, Radviliškio Vinco
Kudirkos pagrindinė mokykla

,,Meninė raiška tikybos
pamokose pradiniame

ugdyme - vartai į
sąmoningą vaiko tikėjimą”

Dorinio ugdymo (tikyba) vyresnioji
mokytoja Agnė Aleknavičienė,
VDU ,,Atžalyno" progimnazija

 
 

 

,,Mokom(ės)
eksperimentuodami,
kurdami, naudodami

įrankius, kurie skatina
mąstymą, veikimą"

Pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė Ramunė Vaitkuvienė,                     
Klaipėdos rajono Priekulės Ievos
Simonaitytės gimnazija

,,Gestų kalba - įdomi,
žaisminga”  

Profesijos mokytoja Inga Liobikienė,
Karaliaus Mindaugo profesinio
mokymo centras

 

,,Įtraukiojo ugdymo iššūkiai
gimnazijoje”  

Vyresnioji socialinė pedagogė Rita
Damaševičienė,                              
 Kauno VDU ,,Rasos” gimnazija

 

,,Mokinių sakytinės ir
rašytinės kalbos ugdymo

galimybės”          
Logopedė metodininkė Laima
Žiedienė,                                     
 Šiaulių sanatorinė mokykla

,,Komandos formavimas
muzikos pamokose"

Muzikos ir chorinio dainavimo
mokytoja Deimantė Jankūnaitė, 
 Kauno ,,Vyturio" gimnazija

 
 

,,Lietuvių emigrantų ir
užsieniečių vaikų bei šeimų

įtraukimas į mokyklos
bendruomenės gyvenimą ir

ugdymo procesą”
Pradinio ugdymo mokytojos
metodininkės Laimutė Kučinskienė,
Greta Kukenienė, Lina  Dovydienė,
Jolanta Šturmienė,                              
 Kauno ,,Vyturio" gimnazija

,,Chemijos eksperimentas
pamokose ir kitose

aplinkose“
Chemijos vyresnioji mokytoja Jolanta
Žemaitienė,                                  
 Kauno ,,Vyturio” gimnazija

,,Per kūrybiškumo kelią į
vaiko sėkmę”

Vyresnioji socialinė pedagogė
Gražina Taujanskienė,                                    
Kauno ,,Vyturio” gimnazija

,,Ritmika logopedo darbe”
Specialioji pedagogė-logopedė
Vitalija Avgulienė,                                          
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija

 

 

,,Projektinė veikla, kaip
galimybė efektyvinti
mokymo(si) procesą,

plėtojant gamtamokslinę
kompetenciją”

Pradinio ugdymo mokytojos
metodininkės Svajūnė Ališauskienė,
Daina Medinskaitė,                       
 Kauno Jono Pauliaus II gimnazija 



,,Dailės pamoka. Būdai ir
metodai, skatinantys
mokinių motyvaciją ir

tikėjimą asmenine sėkme"
Dailės mokytoja metodininkė
Jurgita Stravinskienė,              
 Kauno ,,Vyturio" gimnazija

„Aš galiu padėti tau, padėti
sau ir padėti mums“

Pradinio ugdymo mokytojos
metodininkės Arūnė Janulevičienė,
Rasa Kisielienė,                       
 Kauno ,,Vyturio" gimnazija

,,Įtraukusis ugdymas su
Erasmus+ misija įmanoma” 
Anglų kalbos mokytojos
metodininkės Daiva Visockienė
Vaida Paulauskienė,                        
 Kauno ,,Vyturio” gimnazija

,,Kinologija bendrojo
lavinimo mokykloje” 

Biologijos mokytojas ekspertas
Dainius Statkevičius,                                       
Kauno ,,Vyturio” gimnazija

,,Nedrąsus” vaikas - pagalba
mokymosi procese”

Psichologės Rita Juknienė (II kategorija),
Kristė Ribikauskaitė (IV kategorija),              
Kauno ,,Vyturio” gimnazija

 

,,Vaiko asmeninės
akademinės sėkmės siekis

dainavimo pamokose,
pasitelkiant meninės
raiškos priemones”

Dainavimo mokytoja metodininkė
Jurgita Žilinskaitė,                   
 Kauno sakralinės muzikos
mokykla

 
 

 

,,Pradinukų patirtys ir
atradimai naudojant

skaitmenines aplinkas
pamokose”

Pradinio ugdymo mokytojos
metodininkės Rita Antanavičienė,
Ilona Jesevičienė, Ingrida
Sušinskaitė, Rita Tamošiūnienė,
Giedrė Valaitienė,                    
 Kauno ,,Vyturio" gimnazija

,,Nuotolinis ugdymas
bendradarbiaujant”  

Pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė Birūta Pilvelienė,
Žiežmarių mokykla-darželis
,,Vaikystės dvaras”

,,IKT taikymas, dirbant su
specialiųjų ugdymosi

poreikių turinčiais vaikais,
nuotoliniu būdu”

Vyresnioji logopedė Edita Rinkevičė,
vyresnioji meno (muzikos) pedagogė
Deimantė Vaitkaitienė, ikimokyklinio
ugdymo auklėtoja Kristina Vilčinskaitė,        
Kauno Šančių lopšelis darželis

 

,,Auklėjimas yra širdies
reikalas"

Vyresnioji socialinė pedagogė Irma
Čiapaitė, Kauno ,,Vyturio” gimnazija

 

,,Įtraukiojo ugdymo
elementai informacinių

technologijų pamokose ir
klasės vadovo veikloje” 

Informacinių technologijų
mokytoja ekspertė Jolanta
Leonavičienė,                          
 Kauno ,,Vyturio” gimnazija

Konferencijos refleksija ir uždarymas13:40

,,Muzikinis ugdymas -
kelias į vaiko sėkmę"

Choro mokytoja metodininkė,
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokykla

 

 
 

 


