
 

  

 

Kūrybinių dirbtuvių 

„XXI a. KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 
  KAIP ATSAKAS Į ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS POREIKIUS“ 

 

PRELIMINARI PROGRAMA 
2017 m. gegužės 24 d., 14 val. 

Kūrybinių dirbtuvių atidarymas (14:00 – 15:30 val. Vieta – aktų salė) 

Pranešėjai: 
� Prof. Dr. Dainius Pavalkis, Kauno miesto mero patarėjas švietimo ir sveikatos apsaugos 

klausimais, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius 
� Vilma Bačkiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja 
� Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centro direktorius 
� Laura Galdikienė, „Swedbank“ vyresnioji ekonomistė 

Kūrybinės dirbtuvės (15:30 – 17:00 val.) 

1 dirbtuvės  „Patyriminiai metodai ikimokykliniame ugdyme“ (Vieta – 216 kab.) 

� „Originalios metodinės priemonės ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymui“, 
Jurgita Ačienė, „Menų virtuvėlė“ 

� „Vaikų kūrybiniai atradimai prie šviesos stalo“, Meilutė Ramanauskienė, Asta Baltrušaitienė, 

Saulutė Jocienė, Kauno l/d „Židinėlis“ 
� „Problemų sprendimo įgūdžiai ikimokykliniame amžiuje. Ką pasirinkti: tinkamą išeitį ar 

malonų jausmą?“, Eglė Gudelienė, Kauno l/d „Vaikystė“ 
� „Dailės terapijos metodų taikymas vaikų savivertei ugdyti“, Giedrė Markauskienė,    Kauno 

J. ir P. Vileišių mokykla – daugiafunkcis centras 
2 dirbtuvės „Mokomės kurdami pradiniame ugdyme“ (Vieta – 217 kab.) 

� „Robotukų panaudojimas mokymui“, Vytautas Barzdaitis, VšĮ „Robotikos akademija“ 

� „Lego education“ lietuvių kalbos ir matematikos pamokose“, Vilma Randienė, Asta 

Meškauskienė, Jūratė Dekerienė, Kristina Bendikienė, Kauno J. ir P. Vileišių mokykla – 
daugiafunkcis centras  

� „Vaikų pojūčių ugdymas inovatyviomis edukacinėmis priemonėmis“, Daiva Bublienė, UAB 
„Gudragalvis“ 

3 dirbtuvės „Informacinės technologijos XXI a. gebėjimų ugdymui (Vieta – 306 kab.) 

� „Informacinės technologijos švietime? Taip!“, Ingrida Stankevičienė, Asociacija INFOBALT 
� „Mokymo(si) aplinkos tenkinančios šiuolaikinės kartos poreikius“, Paulius Martinaitis, 

Evelina Bujanauskienė, Kauno J. Urbšio katalikiška mokykla 
� „Atraktyvus ir interaktyvus ugdymas: priedėlis eBeam Edge+“, Laurynas Salys, UAB 

„Binarus“ 
� „Matematikos ir informacinių technologijų integracija kuriant 3D modelį“, Kęstutis 

Alšauskas, Aušra Marija Bidvienė, Kauno J. ir P. Vileišių mokykla – daugiafunkcis centras. 



4 dirbtuvės „Į STEAM orientuotas ugdymas“ (Vieta – 401 kab.) 
� „Inovatyviausios technologijos mokinių XXI a. kompetencijų ugdymui (3D spausdintuvas, 

3D mokomieji objektai, interaktyvūs edukaciniai žaidimai ir kt.)“, Rimantas Mačernis, UAB 
„Biznio mašinų kompanija“ 

� „Mokinių gamtamokslinės kompetencijos ugdymas: inovatyvūs technologiniai sprendimai“, 
Albertas Skirpstas, UAB „IDD“ 

� „Mechatroninių sistemų taikymas šiuolaikiniame technikos pasaulyje“, Darius Mažeika, 

Kauno technologijos universitetas, Robertas Andriuška, KTU inžinerijos licėjus 
� „3D objektai biologijos mokymui“, Simona Bikinaitė, Kauno J. ir P. Vileišių mokykla – 

daugiafunkcis centras 

 
 
 
 
 

Kūrybinių dirbtuvių partneriai: 

 

                                              

 

                   

 


