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TARPTAUTINĖS NUOTOLINĖS KONFERENCIJOS  

„ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGALINIMAS PER MOKYMĄSI KOMANDOJE“, PAGAL 

TARPTAUTINĮ E TWINNING PROJEKTĄ „TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ 

TOBULINIMAS IR JŲ INTEGRAVIMAS UŽSIENIO KALBŲ IR KITŲ DALYKŲ PAMOKOSE“ 

PROGRAMA 

2021 11 25 

THE INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE "ENABLING OF INCLUSIVE EDUCATION IN 

TEAM LEARNING" UNDER THE PROJECT ‘WORLD UNIVERSITIES TO SCHOOLS’  

PROGRAMME 

 25 11 2021 

12:30-13:00       Dalyvių registracija  

13.00- 13:15     Konferencijos atidarymas. Įžanginis žodis sveikinimo žodis –  

K.Grigaitė-Bliūmienė, projekto iniciatorė, įkūrėja, konferencijos koordinatorė 

V. Segalovičienė, KŠIC metodininkė 

V.Vitkauskas, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos Direktorius 

Dr.A.Tamušauskaitė, Kauno l/d/“Linelis“ direktorė 

                             

13:15- 13:35     Dr.A.Tamušauskaitė, Kauno l/d “Linelis“ direktorė. Įtraukiojo ugdymo įgalinimas  

      ikimokyklinėje /priešmokyklinėje įstaigoje per projektinę veiklą. 

13:40-14:10  Dr. T. R. Smith, JAV VDU UKI lektorė. - "Komandų, kalbančių įvairiomis kalbomis, 

sudarymas    siekiant     motyvuoti besimokančius daugiakalbėje auditorijoje”. (pranešimas 

anglų kalba) 
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14:15-14:35 Dr.T.Ringailienė. VDU UKI direktorė. “Tarpkultūrinių ir daugiakalbystės įgūdžių lavinimas 

lietuvių kalbos kaip užsienio paskaitose”. 

14:40-14:50  Dokt.K. Grigaitė-Bliūmienė, LSU, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos   projektų      

vadovė, Kauno Technologijos Universiteto Vaižganto progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė „Įtraukiojo mokymo/si 

įgalinimas per vertybinių nuostatų formavimą tinklaveikoje tarp VDU užsienio studentų ir 

mokyklų projektų narių" 

14:55-15:00 M. Haciman. Cunda Vocational and Technical Anatolian High School., Turkija. Kultūrinės 

įvairovės įtraukimas į e Twinning projekto tinklaveiką „MAKE IT HAPPEN: ONOF“ tarp 

15_19 metų mokinių ir projekto mokytojų. 

ESAMŲ IR BUVUSIŲ ERASMUS IR NUOLATINIŲ TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ VDU STUDENTŲ,  

DALYVAUJANČIŲ PROJEKTE  PRANEŠIMAI ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBOMIS 

 

15:00-15:05 R.Grigaitė. VDU magistrantūros studijų studentė, Kipro Universiteto lektoriaus asistentė.   

„Užsieniečių įtraukumas Japonijoje ir Vietname. Praktikos patirtys.  

15:08-15:13 M.Z. Belmehdi. Tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijos VU. Įtraukumo 

ugdymas Lietuvos mokyklų kontekste ir VDU.  Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ atvejis. 

15:16-15:21 S.Shrestha ir Z.Yu, VDU bakalauro studijų politikos mokslų studentės. Anglų kalbos 

tobulinimas ir tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas tarp VDU studentų ir projekto partnerių: 

projekto - tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir 

kitų dalykų pamokose“ atvejis. 

15:24-15:29 M.Asgarov. VDU politikos mokslų 2 kurso doktorantas. Socialinių ryšių plėtra Lietuvos 

mokyklų  ir VDU kontekste: projekto - tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ atvejis. 

15:32-15:37 D.Konicanin. Tarptautinio Balkanų Universiteto studentė. Tiltas iš Serbijos. Kalba - tiltas 

tarp žmonių    visame pasaulyje. 

15:40-15:45 S. CHEN. Pekino užsienio studijų universitetas (Beijing Foreign Studies University).  Tiltas iš  

Kinijos. „Reprezentatyvių pavyzdžių taikymas tarpkultūrinio mokymosi srityje“ (pranešimas 

lietuvių kalba). 
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15:48-15:53      S. Gurbanzade, VDU Aplinkotyros vadybos magitrantūros studijų studentė. „Įtraukusis 

ugdymas daugiakultūrėje aplinkoje: projekto - tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas 

ir jų  integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ atvejis. 

15:56-16:01      E. Ng. VDU magistrantūros studijų absolventas. „Komandinis darbas įvairiuose 

kultūriniuose kontekstuose: projekto - tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ atvejis. 

 

16:05-16:10      Pertrauka 

 

PROJEKTO PARTNERIŲ – ĮSTAIGŲ VADOVŲ, PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ 

PRAMEŠIMAI LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS 

 

16:10-16:15   A.Laurynaitienė. Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos vyr. anglų kalbos 

mokytoja. „9-12 klasių mokinių įtraukimo ugdymas tinklaveikoje su VDU studentais“. 

(pranešimas anglų kalba) 

16:17-16:22 J.Valančauskienė. Kauno Technologijos Universiteto pradinių klasių mokytoja 

metodininkė. "Pradinukų patirtys ir atradimai naudojant skaitmenines aplinkas projektinėje 

veikloje".  

16:25-16:30 S.Janušonienė. Kauno r. Balio Buračo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. „ 

6-7 kl.   mokinių etninių vertybių ugdymas veikiant komandoje bei puoselėjant kūrybiškumą“. 

16:33-16:38 D.Tamėnienė, Kauno l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. 

„Transcendentinių vaikų vertybių puoselėjimas tinklaveikoje su partneriais naudojant 

tautodailininkės O. Bražėnienės kūrybą”. 

16:41-16:46      S.Virbukienė, socialinė pedagogė, L.Litvinskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja. Kauno r.   

     Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija. „Gimnazijos  6, 7 ir 10 klasių            

       mokinių tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas etntokultūra tinklaveikoje su mokyklomis” 

16:49-16:54 V. Budrikienė, I. Šukienė. Kauno l/d „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos. 

„Integrali vaikų kalbos ir kūrybiškumo plėtotė per logopedo ir mokytojo komandinę sąveiką“. 

16:57-17:02 L. Norvaišienė, direktorė. Z. Malinauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Kauno 

l/d „Šilelis“. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninių gebėjimų ugdymas per tinklaveiką tarp 

Kauno ikimokyklinių įstaigų“. 
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17:05-17:10 I. Kaušiūtė, meninio ugdymo mokytoja;  A. Kazakevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja.  Kauno l/d Vaikystė. „Vaikų kūrybiškumo ikimokyklinėje įstaigoje įgalinimas per 

mokymąsi komandoje taikant inovatyvias priemones“. 

17:13-17:18 A. Valaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Nida Jurkevičienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja. Kauno l/d/ „Kūlverstukas“. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas per 

meninę raišką“. 

17:21-17:26 J. Bitvinskienė, direktorė‘ L. Vosylė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Kauno l/d    

„Klumpelė“. „Vaikų meninių gebėjimų plėtotė per etnokultūrinę tinklaveiką su 

ikimokyklinėmis įstaigomis ir socialiniais partneriais“. 

17:30    Konferencijos uždarymas.  

  

 

 

 

 

 


