
Mieli Kolegos, Bendraminčiai, 

Mes tiek daug kasdien kalbame apie vaikus, tačiau labai dažnai pristingame jiems laiko. Dalinamės patirtimis, 

kaip reikėtų juos auginti, mokyti, kaip padėti jiems tapti gerais žmonėmis, apsaugoti juos nuo negandų. Gaila, 

tačiau vieno ir tikrai veikiančio recepto neturime. Visi, švietimo pagalbos specialistai, kasdien darbe 

susiduriame su nelaimingais, rūsčių gyvenimo vėjų jau nugairintais emigrantų vaikais, piktais ir nelaimingais 

socialinės rizikos jaunuoliais. Ir ne tik jais... Kasdien mokyklos vadovai ieško darbotvarkėje laiko socialinių, 

elgesio problemų sprendimų paieškoms ir vaiko gerovės komanda tapo būtinybe kaip vanduo ir duona.  

Džiaugiamės, kad turime galimybę susitikti ir pasidalinti, ką esame nuveikę. Išgryninti tuos švietimo 

tobulinimo veiksnius, kurie gali padidinti pagalbos veiksmingumą.  

Šios konferencijos tikslas - išgryninti ir gerosios patirties kontekstualumo lygmeniu pritaikyti efektyvius 

švietimo tobulinimo veiksnius visoms ugdymo sistemos pakopoms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų gerovės 

užtikrinimui.  

Esame laimingi, kad šioje konferencijoje bendram tikslui vienijasi vaikų dienos ir globos centrai, pedagoginių, 

psichologinių tarnybų vadovai bei specialistai, specialiųjų, bendrojo ugdymo mokyklų ir darželių pedagogai, 

Lietuvos bei 5 užsienio šalių atstovai, besidalijantys geriausia patirtimi. Kartu prasmingai žengiame vaiko 

gerovės link... 

Nuoširdžiai dėkojame Kauno miesto Merui Andriui Kupčinskui už šio renginio globą. Džiugu, kad mūsų 

vaikai iš tiesų yra MŪSŲ vaikai.  

Dėkojame A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro pedagogams ir ugdytiniams už organizacinę 

pagalbą rengiant šią konferenciją.  

Organizatoriai: 

Saulė Šerėnienė, LŠPA direktorė 

Vytautas Dubauskas, A. Stulginskio mokyklos DC direktorius 

Zita Ona Jurgelevičienė, l/d „Vėrinėlis” direktorė 



 

Dear Colleagues, 

We have so much to talk about children on a daily basis, but it often leads to a lack of time for them. We 

share experiences on how to educate, how to grow them, learn how to help them become good people, to 

protect them from hardship. Sadly, but we do not have the best and only recipe how to do that. We, education 

support professionals, deal with unhappy, beaten by the winds of life children of emigrants, angry and 

unhappy young people at social risk, every single day. And not only with them… Every day, school leaders are 

looking for time on the agenda of social, behavioral solutions to problems, and the child welfare team became 

the same necessity like water and bread. 

We are pleased to have the opportunity to meet and share what we have done. To purify the educational 

development of the factors that can increase the effectiveness of aid. 

The aim of this conference is to purify the best practices in contextual level in the development of effective 

educational factors for all tiers of the education system, with a special emphasis on children’s wellbeing. 

We are happy that this conference united in a common purpose, child day care centers, pedagogical and 

psychological services managers and professionals, with special, general education school and kindergarten 

teachers, Lithuania and 5 representatives of foreign countries, who share best practices that implemented the 

basic objective - the child’s welfare. 

We sincerely thank Kaunas Mayor Andrius Kupčinskas for this event. I am glad that our children are indeed 

our children. 

Thank A. Stulginskis school – multifunctional center for teachers and learners for organizational assistance in 

the preparation of this conference.  

Organizers: 

Saulė Šerėnienė, Director of Lithuanian Association of Educational Assistance 

Vytautas Dubauskas, A. Stulginskis DC school principal 

Zita Ona Jurgelevičienė, kindergarten „Vėrinėlis“ principal 

 

 



 

 
Kiekvienas iš mūsų į savo kūrinį įdeda dalį savęs.  

(Mišelis de Montenis) 

 
 

Lietuvos švietimo pagalbos asociacija, Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla 

– daugiafunkcis centras ir Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“ 

Lithuanian Association of Educational Assistance, Kaunas Aleksandras 

Stulginskis school – multifunctional center and Kaunas Kindergarten 

„Vėrinėlis” 

Tarptautinė praktinė konferencija 

„Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę“ 

(konferencija skirta Šeimos metams paminėti)  

International Practical Conference  

Education Improvement Outsourcing Factors in Ensuring a Child’s Well-being 

(Conference dedicated to mention the Years of Family) 

 

11:00-12:00 Konferencijos svečiams susipažinimas su A. Stulginskio mokykla 

DC 

11:00-12:00 Visiting A. Stulginskis school 

Plenarinis posėdis 12:00 

Plenary session 12:00 

Choras „Lašeliukai“ muzikinis svečių sveikinimas 

Choir „Lašeliukai“ musical greeting  

12:05-12:20 Joniškio raj. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos ugdytinių 

socialinis spektaklis „Be pavadinimo“. Režisierė ir scenarijaus autorė socialinė 

pedagogė Juventa Jurgelienė.  

12:05-12:20 Joniškis district Gataučiai Marcė Katiliūtė school pupils social 

performance Director and script writer a social educator Juventa Jurgelienė. 

12:20-12:30 Svečių ir viešnių sveikinimo žodis 



12:20-12:30 Welcome from the conference guests  

12:30-12:50 LEU Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio ugdymo katedros 

 prof. dr. Renaldas Čiužas „Mokytojo kompetencijų svarba, užtikrinant vaiko 

gerovę mokykloje” 

12:30-12:50 Lithuanian University of Educational Sciences Professor PhD 

Renaldas Čiužas ʻTeachers competency importance of ensuring the childs well-

being at schoolʼ 

12:50-13:10 Vasario 16-osios gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė 

(Vokietija) „Socialinė-pedagoginė pagalba vaikui ir jo šeimai Vasario 16-osios 

gimnazijoje“ 

12:50-13:10 Principal of Vasario 16-osios gymnasium (Germany) PhD Bronė 

Narkevičienė ʻSocial – educational support for the child and his/he family in 

Vasario 16-osios gymnasiumʼ 

13:10-13:30 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji 

specialistė Teresa Aidukienė „Bendradarbiavimas – raktas į veiksmingą, 

kompleksiškai teikiamą švietimo, socialinę pagalbą ir paramą, sveikatos 

priežiūros paslaugas“ 

13:10-13:30 The Chief Officer of Lithuanian Ministry of Education and 

Science Teresa Aidukienė ʻCooperation – the key to effective, comprehensive – 

based education, social assistance and support to health care services 

13:30-13:35 A. Stulginskio mokyklos DC jauniausių ugdytinių muzikinis 

palinkėjimas 

13:30-13:35 Musical wishes from A. Stulginskis schools pupils  

Kavos (pietų) pertrauka 13:40-14:15 (Coffee break, lunch) 

Darbas sekcijose 14:20-16:20 Workshops 

Apibendrinimas 16:30-17:00 Discussion and summary 

 

 



 

 

Konferencijos rėmėjai (Sponsors of the event): 

 

Mineralinis vanduo  

 

Žvakių namai  

 

 

Leidykla  

 

 

NP FOOD ( uab "Margiris" filialas);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Žmogaus gerovei, visai jo būčiai, svarbiausia yra tai, kas glūdi arba vyksta jame pačiame. Todėl tie patys 

išoriniai procesai bei santykiai kiekvieną veikia skirtingai, štai kodėl toje pačioje aplinkoje kiekvienas gyvena vis 
kitokiame pasaulyje. 

(Šopenhaueris) 

I sekcija 

 VAIKO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS TEIKIANT KOKYBIŠKĄ PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ 

Section I: 

 THE CHILD WELL-BEING BY PROVIDING QUALITY COUNSELING 

Moderatoriai: Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Raimunda 

Žiulytė ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė dr. Roma Vida 

Pivorienė 

Moderators: Raimunda Žiulytė, Director of Kaunas Educational Psychological 

Service and PhD Roma Vida Pivorienė, Director of Vilnius Pedagogical 

Psychological Services 

 

Eil.Nr. 
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Vardas, 

pavardė 

First Name, 

Last Name 

Įstaiga 
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country 
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Pranešimo tema 

The title of 

presentation 

1 Illia Prosol Ukraina 
Savanoris 

Volunteer 

Pagalba vaikui: 

Ukrainos atvejis 

 

Help the child: the 

case of Ukraine 

2 

Asta 

Draugelienė 

 

 

 

Asta 

Sakalauskienė 

Alytaus šv. Benedikto 

gimnazija 

Alytus Saint Benedict 

Gymnasium 

Psichologė 

Psychologist 

 

 

 

Socialinė 

pedagogė  

Social educator 

Socialinio 

pedagogo ir 

psichologo 

bendradarbiavimas 

mokykloje 

 

Collaboration of 

social educator 

and psychologist 

in school 

3 

Jolanta 

Urbanaitė 

 

 

 

 

 

 

Kauno A. Stulginskio 

mokykla DC 

DC of Kaunas 

A.Stulginskis school 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

lietuvių kalbos 

ir tikybos 

mokytoja 

metodininkė 

Vice-principal 

Gabių vaikų 

socialinės 

psichologinės 

problemos ir su 

jomis susiję 

mokymosi 

sunkumai 

 



 

Rūta 

Barkauskienė 

Kauno Žaliakalnio 

progimnazija 

Kaunas Žaliakalnis 

progymnasium 

for education, 

teacher of 

Lithuanian 

language and 

religion, 

methodist 

 

Psichologė, 

lietuvių kalbos 

mokytoja 

metodininkė 

Psychologist, 

teacher of 

Lithuanian 

language, 

methodist 

Behavioral and 

emotional 

disorders in age of 

teenager: 

psychological 

assistance for 

children and their 

families 

4 
Vilma 

Milašiūnaitė  

Kauno J. ir P. Vileišių 

pagrindinė mokykla  

 

Kaunas J. and P. Vileišiai 

primary school 

Psichologė 

Psychologist 

Elgesio ir emocijų 

sutrikimai 

paauglystėje: 

psichologo 

pagalba mokiniui 

ir jo šeimai 

 

Behavioral and 

emotional 

disorders in age of 

teenager: 

psychological 

assistance for 

children and their 

families 

5 

Oksana  

Čekavičienė 

 

 

 

Gita 

Navickienė  

Kauno l/d „Vaivorykštė“ 

Kaunas kindergarten 

„Vaivorykštė“ 

 

 

Kauno l/d „Šnekutis“ 

Kaunas kondergarten 

„Šnekutis“ 

Psichologė 

Psychologist 

 

 

 

Dailės 

terapeutė 

Art therapist 

 

Pagalba vaikui 

išreiškiant jausmus 

 

Assistance for 

child feelings 

express 

 

 

 

 

 

 

 



Puiku, kai žodžiai nesiskiria nuo darbų... Žodis, kurį lydi darbas, yra svaresnis ir veiksmingesnis...  

(Mišelis de Montenis) 

 

II sekcija 

 KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS GALIMYBĖS SIEKIANT 

VAIKO GEROVĖS 

Section II: 

THE OPPORTUNITIES COMPLEX OF EDUCATIONAL ASSISTANCE FOR CHILD 

WELFARE 

Moderatoriai: Kauno technologijos universiteto Edukologijos katedros dr. 

Gintarė Edintaitė ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro 

vyresnysis socialinis pedagogas Tomas Morkūnas 

Moderators: Kaunas University of Technology, Department of Educatinal 

Studies PhD Gintarė Edintaitė and Vilnius Technology and Business Vocational 

Training Centre senior social educator Tomas Morkūnas 
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1 

Dovilė Šertvytienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aušra 

Kriškoviecienė 

Lietuvos 

specialiosios 

olimpiados 

komiteto sporto 

programų 

direktorė, 

Kauno Jono 

Jablonskio 

gimnazija 

Lithuanian 

Special 

Olympic 

Committee 

sports program 

director, John 

Jablonskio 

Kaunas 

 

Vilniaus 

High school 

physical education 

teacher and 

methodologist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

physical education 

teacher in the 

senior 

Specialiosios 

Olimpiados „Jauno 

Atleto“ programa 

sutrikusios raidos 

vaikams ir jų 

šeimos nariams 

 

 

 

 

Special Olympics' 

Young Athlete 

program for 

children with 

developmental 

disorders and their 

families  



„Atgajos“ 

specialiosios 

mokykla 

 

2 Grazia Ricci 
Italy 

Italija 

Savanoris 

Volunteer 

La figura 

dell'educatore 

professionale nel 

lavoro d`equipe e 

nel lavoro di rete 

Un esempio: il 

progetto P.I.P.P.I. 

(Programma di 

intervento per la 

prevenzione 

dell`istituzionalizz

azione) 

3 Stefano Accossato 
Italy 

Italija 

Socialinis 

savanoris 

Social volunteer 

Patirtys dirbant su 

vaikais: Lietuva ir 

Italija lyginamasis 

aspektas 

 

Experience 

working with 

children: Lithuania 

and Italy 

Comparative 

Perspectives 

4 Jolita Peleckienė 

Alytaus 

Jotvingių 

gimnazija 

Alytus 

Jotvingiai 

gymnasium 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

Socialinio 

pedagogo 

bendradarbiavimo 

patirtis siekiant 

padėti vaikui 

 

Social educators 

collaboration 

experience of 

assistance for a 

child 

5 Aušra Česnauskienė 

Kauno 

„Aušros“ 

gimnazija 

Kaunas 

„Aušros“ 

gymnasium 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

Kompleksiškai 

teikiamos švietimo 

pagalbos 

galimybės Kauno 

„Aušros“ 

gimnazijoje 

 

The complex of 

educational 

assistance 

opportunities in 

Kaunas „Aušros“ 



gymnasium 

6 
Saulė Jankevičienė 

Vida Violeta Tjell 

Kauno Prano 

Daunio aklųjų 

ir silpnaregių 

centras 

Kaunas Pranas 

Daunys center 

for the blind 

and visually 

impaired 

Tiflopedagogės 

Tiflopedagogues 

Komandinis darbas 

teikiant švietimo 

pagalbą vaikams, 

turintiems regos 

sutrikimų ir 

kompleksinių 

negalių 

 

Teamwork 

providing 

educational 

assistance for 

children with 

visual impairments 

and multiple 

disabilities 

7 Andrėja Adašiūnienė 

Kauno 

„Saulės“ 

gimnazija 

Kaunas 

„Saulės“ 

gymnasium 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

Socialinės 

pedagogikos misija 

vartotojiškoje 

kultūroje 

 

The mission of 

social education in 

consumer culture 

8 Loreta Pociuvienė 

Šilalės 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Šilalė 

Educational 

Psychological 

Service 

Specialioji 

pedagogė 

Special educator 

Kompleksinės 

pagalbos teikimas 

mokiniams, 

turintiems 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

ir jų tėvams: teorija 

ir praktika, 

poreikiai ir 

galimybės 

 

Complex 

assistance for 

pupils with special 

educational needs 

and their parents: 

theory and 

practice, needs and 

opportunities 

9 

Edita Vasiliauskaitė 

 

Paulius 

Kavaliauskas 

LSMU 

vidurinė 

mokykla 

Primary school 

of Lithuanian 

University of 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

 

Klasės vadovas 

Head of class 

Klasės vadovo ir 

socialinio 

pedagogo sąveikos 

gairės, įgalinant 

vaiko gerovės 

užtikrinimą. 



Health 

Sciences 

 

The guidelines of 

head class and 

social educators 

interaction for 

empowering 

childʼs welfare 

10 Tomas Morkūnas  

VTVPMC 

Vilnius  

Technology 

and Business 

Vocational 

Training 

Centre 

Socialinis 

pedagogas 

Social educator 

Sėkminga 

kompleksinės 

pagalbos teikimo 

formulė 

profesinėje 

mokykloje 

 

Successful formula 

of complex 

assistance in 

vocational school 

11 

Audronė 

Balčiūnienė 

Asta Markevičienė 

Kauno raj. 

Neveronių 

pagrindinė 

mokykla 

Kaunas district 

Neveroniai 

primary school 

Kauno rajono 

švietimo centro 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

socialinė 

pedagogė 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

 

Socialinio 

pedagogo veiklos 

inovacija – veiklos 

dienynas 

 

The innovation of 

social educator 

work – activity 

diary 

12 

Eglė Jasaitienė 

Loreta Nainienė 

Gintarė Jurkevičienė 

Daina Rožnienė 

Kauno 

taikomosios 

dailės mokykla 

Kaunas 

Applied Art 

School 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

Specialioji 

pedagogė 

Special educator 

Psichologė 

Psychologist 

Direktorė 

Principal 

Jaunuolio 

saviaktualizacija 

kaip novatoriškas 

švietimo veiksnys 

gerovei užtikrinti. 

 

Young persons 

self-actualization 

as an innovative 

educational factor 

of welfare  

 

Erika Penkauskienė 

 

 

Marijampolės 

savivaldybės 

„Šaltinio“ 

pagrindinės 

mokykla 

 

 

Vyresnioji 

socialinė pedagogė 

 

 

„Mokinio, turinčio 

ugdymosi sunkum

ų, pirminis  pažini

mas“ 

 

 

 



 Jūratė Savaikaitienė 

 

 

Marijampolės 

savivaldybės 

PPT 

 Marijampolė 

Municipality 

secondary 

school 

„Šaltinis“ 

 

Marijampolė 

Municipality 

PPT 

Specialioji 

pedagogė 

metodininkė. 
The senior social 

educator  

 

The special 

educator-methodist 

 ʻPupilsʼ with 

learning 

difficulties, the 

primary 

recognition 

13 Edita Ruckienė 

Jonavos 

pradinė 

mokykla 

Jonava 

elementary 

school 

Logopedė-

spec.pedagogė 

Speech-language 

pathologist, special 

educator  

VIDEO 

prezentacija 

„Mokymosi 

bendradarbiaujant 

metodo taikymas 

logopedinėse 

pratybose“ 

 

Video presentation 

ʻThe applying of 

collaborative 

learning method 

on speech-

language 

pathological 

practiceʼ 

14 
Ramunė Butkė 

Lina Mineikienė 

Klaipėdos M. 

Mažvydo 

progimnazija  

Klaipėda M. 

Mažvydas 

progymnasium 

Specialiosios 

pedagogės 

Special educators 

Specialiųjų 

poreikių mokinių 

įsivertinimo ir 

vertinimo aspektai 

Klaipėdos M. 

Mažvydo 

progimnazijoje 

 

The aspects of 

pupils’ with 

special needs self-

evaluation and 

their assessment in 

Klaipėda M. 

Mažvydas 

progymnasium 

15 

Violeta Katinienė 

 

 

 

 

 

Rima Kalinauskienė 

Jono Pauliaus II 

gimnazija 

Jonas Paulius II 

gymnasium 

 

 

 

Logopedė-spec. 

pedagogė, ekspertė, 

SPPC konsultantė 

Speech-language 

pathologist, special 

educator, SPPC 

consultant 

Naujų strategijų, 

skirtų ikimokyklinio 

ir mokyklinio 

amžiaus vaikų 

tęstiniam 

ugdymui(si) 

modeliavimas 



 

 

Kauno l/d 

„Liepaitė“  

Kaunas 

kindergarten 

„Liepaitė“ 

 

Direktorė, SPPC 

konsultantė 

Principal, SPPC 

consultant 

taikant Jungtinės 

karalystės, Danijos, 

Olandijos švietimo 

sistemos patirtį 

 

New strategies for 

the preschool and 

school-age children 

in continuing 

education (learning) 

modelling by using 

the UK, Denmark, 

the Netherlands 

education 

experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aš noriu – kartą visiems laikams, – daug ko nežinoti. - Išmintis nustato ir pažinimo ribas. 
(Frydrikas Nyčė) 

 
 

III sekcija 

 ŠVIETIMO TOBULINIMO VEIKSNIAI UGDYMO ĮSTAIGOJE VADYBINIU VEIKLOS 

ASPEKTU SIEKIANT PAGALBOS VAIKUI 

Section III: 

 THE MANAGERIAL ASPECT OF EDUCATION DEVELOPMENT FACTORS FOR 

CHILD ASSISTANCE  

Moderatoriai: Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

Jolanta Vengalienė ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja Giedrė Stankevičienė 

Moderators: Kaunas Dainava school vice–principal, Jolanta Vengalienė and 

Kaunas Panemunė primary school vice–principal Giedrė Stankevičienė 

 

Eil.N

r. 

No. 

Vardas, pavardė 
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Įstaiga 

Institution/org
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country 
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presentation 

1 

Danguolė Zalepūgienė 

 

 

Jurgita Kniūkštienė 

VŠĮ šv. Mato 

gimnazija 

Saint Matas 

gymnasium 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vice-principal for 

education 

 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

Efektyvių 

instrumentų svarba 

mokinių skatinimo 

ir drausminimo 

sistemai palaikyti 

 

Effective 

instruments to 

promote the 

importance of 

students and 

disciplinary system 

support 

2 Rita Viktoravičienė 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vilkaviškis 

district 

municipality 

administration 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė 

 

Coordinator of 

inter-institutional 

collaboration 

Švietimo veiksnių 

pasitelkimas 

teikiant  

pagalbą vaikui 

Vilkaviškio 

savivaldybės 

ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigose. 



coorinator of 

education, culture 

and sports 

department 

 

Educational 

outsourcing 

assisting child in 

Vilkaviskio 

municipal 

educational 

institutions 

3. Irena Marcinkevičienė 

Kauno raj. 

Savivaldybės 

administracija 

Kaunas district 

municipality 

administration 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus 

vedėja 

Chair of education 

and sports 

department 

Pagalbos teikimas 

vaikams Kauno 

rajono 

savivaldybėje 

 

Assistance for 

children in Kaunas 

district 

municipality 

4 Paulius Martinaitis 

Kauno VŠĮ 

J.Urbšio 

katalikiška 

mokykla 

Kaunas 

J.Urbšys 

catholic school 

Direktorius 

Principal 

Vadyba kaip 

tarnystė vaiko 

gerovei 

 

Management as a 

serving for childs 

well-being 

5 Saulė Šerėnienė 

Lietuvos 

švietimo 

pagalbos 

asociacija  

Lithuanian 

Association of 

Educational 

Assistance 

Direktorė 

Director 

Išmani ir 

šiuolaikiška 

vadyba, padedanti 

užtikrini vaiko 

gerovę bendrojo 

ugdymo mokykloje 

 

Smart and 

contemporary 

management for 

ensuring a childs 

well-being in 

secondary school 

6 Jolanta Vengalienė 

Dainavos 

pagrindinė 

mokykla 

Dainava 

primary school 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vice-pricipal for 

education 

SEU mokykla: 

sėkmės garantas 

 

SEU school: 

guarantee of 

success 

7 

Pulk. Viktoras Daunys 

Rita Baltaduonienė 

Loreta Vosylė 

Gen.P.Plechavi

čiaus kadetų 

mokykla 

Gen. 

P.Plechavičius 

school of 

cadets 

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Principal  

Vice-principal for 

Jaunųjų kadetų 

ugdymo sistema 

kaip edukacinės 

pagalbos veiksnys 

mokiniui 

 
Educational system of 



education young cadets as the 

educational 

assisstance factor for 
pupil 

8 Rasa Pivorytė 
Belgija 

Belgium 

Mokytoja 

Teacher 

Belgijos bendrojo 

ugdymo mokyklos 

modelis, 

užtikrinantis 

sėkmingą 

ugdymą(si) ir 

pagalbą vaikui. 

 

Belgian general 

education school 

model for 

successful childs 

education and 

assistance  

9 Jao Oliveira 
Portugalija 

Portugal 

Savanoris 

Volunteer 

Portugalijos 

mokyklų pagalbos 

vaikui modelis 

 

The schools 

assisstance model 

for child in 

Portugal 

10 doc.dr. Sigita Burvytė 

Lietuvos 

edukologijos 

universitetas 

Lithuanian 

University of 

Educational 

Sciences 

doc. dr. Lektorė 

doc.PhD Lecturer 

Kompleksinė 

pagalba tėvams ir 

pedagogams 

sprendžiant vaikų 

ugdymo problemas 

 

Complex 

assisstance for 

paretns and 

teachers for 

solving childrens 

educational 

problems 

11 

Dalia Žemonienė 

 

Jurgita Petrėtytė 
 

 

 

 

Direktorė 
Principal 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vice-principal for 

education 
 

„Švietimo 

tobulinimas 

ikimokyklinėje 

įstaigoje, 

organizuojant 

visapusišką, 

konsultacinę, 

individualią, 

korekcinę, aktyvią 

ugdomąją veiklą 

ir pagalbą šeimai 



nuo ankstyvojo 

iki 

priešmokyklinio 

ugdymo” 

ʻImproving 

education to pre-

school, through a 

comprehensive, 

consultative, 

individual, 

corrective, active 

educational 

activities and 

assistance to the 

family from the 

early to pre-

school education’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kadangi, kaip ir apie medį, tu ničnieko neišmanai apie žmogų, jei tu jį išskleidi jo trukmėje ir padaliji pagal jo 
skirtumus. Medis nėra sėkla, nėra nei stiebas, lankstus kamienas, negyvos malkos. Medis – tai ta galia, kuri iš 

lėto susilieja su dangumi. Tą patį galima pasakyti ir apie tave, mano mažasis žmogau. 
(Antuanas de Sent Egziuperi) 

IV sekcija  

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS TEIKIANT KOMPLEKSINĘ PAGALBĄ 

VAIKUI IR ŠEIMAI IKIMOKYKLINIO (PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO ĮSTAIGOSE 

Section IV: 

 INTER-INSTITUTIONAL COLLABORATION IN PROVIDING COMPLEX ASSISTANCE 

FOR CHILD AND HIS FAMILY IN PRESCHOOL EDUCATION 

Moderatoriai: Kauno l/d „Volungėlė“ direktorė Jūratė Talalienė ir Kauno l/d 

„Vėrinėlis“ direktorė Zita Ona Jurgevičienė 

Moderators: Kaunas kindergarten „Volungėlė“ principal Jūratė Talalienė and 

Kaunas kindergarten „Vėrinėlis“ principal Zita Ona Jurgevičienė 

 

Eil.Nr. 

No. 

Vardas, pavardė 

First Name, 

Last Name 

Įstaiga 

Institution/organiz

ation, country 

Pareigos 

Occupation 

Pranešimo tema 

The title of 

presentation 

1 Dalia Silevičienė 

Kauno l/d 

„Vėrinėlis“ 

Kaunas kindergarten 

„Vėrinėlis“ 

Auklėtoja 

Kindergarten 

teacher 

Socialinių įgūdžių 

plėtotė vaikams, 

patyrusiems tėvų 

emigraciją 

 

Social skills 

development for child, 

who has experienced 

parental emigration 

2 Jūratė Talalienė 

Kauno l/d 

„Volungėlė“ 

Kaunas kindergarten 

„Volungėlė 

Direktorė 

Principal 

Tėvų kaip socialinės 

institucijos įtraukimas 

organizuojant 

kompleksinės pagalbos 

teikimą vaikams 

ikimokyklinėje 

įstaigoje 

 

Parent as social 

institution inclusion in 

organizing the complex 

assistance for pre-

school children 

3 

Janina Stuopelienė 

 

Grita 

Strankauskienė 

Kauno P. Daunio 

aklųjų ir silpnaregių 

centras 

Kaunas P. Daunys 

center for the blind 

Direktorė  

Tiflopedagogė 

 

Principal 

Tiflopedagogue 

Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas, 

teikiant švietimo 

pagalbą vaikams su 

regos negalia 



and visually impaired Lietuvoje. 

Vizituojančio mokytojo 

koncepcija 

 

Inter-institutional 

collaboration by 

providing educational 

assistance for children 

with visual disabilities 

in Lithuania. The 

visiting teacher 

conception 

4 

Jurgita 
Ožekauskienė 

 

Inesa Vietienė 

Panevežio lopšelis 

darželis „Draugystė“ 

Panevežys 
kindergarten 

„Draugystė“ 

Direktorė 

Principal 
 

Logopedė 

Speech-language 
pathologist 

Partnerystė šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje 

 

Partnership in 
contemporary pre-school 

5 

Zita Ona 

Jurgelevičienė 

Rima 

Rutkauskienė 

Aušra Frankonienė 

Kauno l/d 

„Vėrinėlis“ 

Kaunas kindergarten 

„Vėrinėlis“ 

Direktorė 

Pedagogė 

Metodininkė–

organizatorė 

Principal 

Pedagogue 

Methodist-

organizer 

Video prezentacija 

Išplėstinė edukacinė 

veikla Kauno l/d 

„Vėrinėlyje“ 

 

Video presentation 

ʻAdvanced educational 

activities in Kaunas 

kindergarten 

„Vėrinėlis“ʼ 

6 
Janina 

Ambrozaitienė 

Kauno l/d 

„Vėrinėlis“ 

Kaunas 

kindergarten 

„Vėrinėlis“ 

Auklėtoja 

Kindergarten 

teacher 

Pagalba vaikui, 

pasitelkiant 

netradicines 

priemones, siekiant 

pastiprinti kokybišką 

pasaulio pažinimą.  

 

Assisstance for child 

using non-traditional 

implements to 

enhance the quality of 

the global knowledge 

7 Eric Mortraile  
Belgija 

Belgium  

Mortrail Co 
direktorius 

Mortrail Co director 

Vaiko gerovės veiksniai: 

Belgijos modelis 
 

Child welfare factors: 

the Belgian model 

 

 

 

 



Mes visi girdėjome sakant: „Mes neturime kalbėti apie gerus dalykus, kurie mums atsitiko, nes kitų pavydas 
sugriaus mūsų laimę”. Nieko panašaus. Tie, kurie yra laimėtojai, išdidžiai kalba apie stebuklus savo gyvenime. 

(Paulo Coelho) 
 
 
 

V sekcija ŠEIMOS BEI MOKOMOJO DALYKO ĮTAKA IR GALIMYBĖS 

SIEKIANT UŽTIKRINTI VAIKO GEROVĘ UGDYMO(SI) PROCESE 

Section V: THE INFLUENCE AND OPPORTUNITIES OF FAMILY AND 

SUBJECT ENSURING THE CHILDʼS WELFARE IN EDUCATION (LEARNING) 

PROCESS 

Moderatoriai:Kauno S. Dariaus ir St. Girėno gimnazijos tikybos mokytoja 

Audronė Zamalienė ir biologijos mokytoja Jūratė Sabaitienė  

Moderators: Kaunas S. Darius and St. Girėno gymnasium, religion teacher 

Audronė Zamalienė and biology teacher Jūratė Sabaitienė 

 

Eil.Nr. 

No. 

Vardas, 

pavardė 

First Name, 

Last Name 

Įstaiga 

Institution/organiz

ation, country 

Pareigos 

Occupation 

Pranešimo tema 

The title of presentation 

1 

 

Virginija 

Survilaitė 

 

Rimvydas 

Mitkus 

 

LMTA  

 

 

VTPVMC 

LEU choras AVE 

VITA 

LMTA 

VTPVMC 

LEU choir AVE 

VITA 

LMTA 

Lithuanian 

Academy of 

Music Professor 

 

Muzikos 

mokytojas 

Koncertmeisteris 

Magistrantas  

Music teacher  

Concertmaster  

Master student 

Muzikos terapija kaip 

edukacinis veiksnys 

sublimuojatis pagalbą 

autizmu sergantiems 

vaikams 

 

Music therapy as an 

educational factor for 

sublimation assisstance of 

autistic children 

2 
Jolanta 

Lipkevičienė 

Lietuvos tėvų 

forumas 

Lithuanian parents 

forum 

Narė 

Member 

Tėvų iniciatyvos pokyčiai 

mokykloje 

 

School changes by 

initiative of parents 

3 

Violeta 

Pavilionytė 

 

 

 

Kauno 

Statybininkų 

rengimo centras 

Kaunas Builders 

Training Centre 

Mokytojos 

Teachers 

Dvasinė ir gamtos 

ekologija šiuolaikinių 

pasaulio iššūkių kontekste: 

mokytojo vaidmuo 

 



Jūratė 

Sabaitienė 

 

Kauno S. Dariaus 

ir St. Girėno 

gimnazija 

Kaunas S. Darius 

and St. Girėnas 

gymnasium 

The spiritual and the 

natural environment in the 

context of contemporary 

global challenges: the role 

of teacher 

4 
Aida 

Lukoševičienė 

Panevežio 5-oji 

mokykla 

Panevežys 5th 

school 

Anglų kalbos 

mokytoja 

English teacher 

Filmai – netradicinės 

priemonės mokinių 

motyvacijai skatinti anglų 

kalbos pamokose. 

 

Movies – non-traditional 

tools to promote pupils in 

English lessons 

5 
Juozas 

Dalinskas 

Kauno raj. Lukšos 

gimnazija 

 

Kaunas district 

Lukša gymnasium 

Istorijos 

mokytojas 

History teacher 

7 žingsniai į pagalbą 

vaikui mokantis 

 

 

7 steps for child learning 

assisstance  

 

6 
Daiva 

Jurkšaitienė 

Montessori 

mokykla 

Montessori school 

Mama 

Parents 

Montessori metodo nauda, 
panaudojimo galimybės ir įtaka 

šiuolaikinio vaiko gyvenime 

 
The benefit of Montessori 

method by applying the 

opportunities and influence in 
childs life 

7 Ahmet Firat 
Turkija 

Turkey 

Socialinis 

edukatorius 

Social educator 

Erasmus + programos 

privalumai mokyklai 
 

Erasmus + the advantages for 

school 

8 
Kan 

Orzharthal 

Norvegija 

Norway 

Profesinio ugdymo 

konsultantas 

Consultant of 

vocational 

education 

Išankstinis profesijos mokymas 
ir karjeros planavimas 

socialinės rizikos vaikams: 

Skandinavijos šalių modelis 
 

Pre-vocational training and 

career planning for children at 
risk: the Scandinavian model 

9 

Dovilė 

Šertvytienė 
 

 

 
Aušra 

Kriškoviecienė 

Kauno Jono 

Jablonskio gimnazija 

LSOK  
Kaunas Jonas 

Jablonskis gymnasium 

Vilniaus „Atgajos“ 
specialioji  mokykla 

Vilnius „Atgajos“ 

special school 

Kūno kultūros 

mokytoja, Programų 

direktorė 

Physical Education 

teacher, director of 
programmes 

Kūno kultūros 

vyresnioji mokytoja 
Senior Physical 

Education teacher 

Specialiosios Olimpiados 

„Jauno Atleto“ programa 

sutrikusios raidos vaikams ir jų 
šeimos nariams 

 

Special Olympics ʻYoung 
Athleteʼ Program for children 

with developmental disorders 

and their families 

 



STENDINIAI PRANEŠIMAI   POSTER PRESENTATIONS 

Eil.Nr. 

No. 

Vardas, 

pavardė 

First Name, 

Last Name 

Įstaiga 

Institution/or

ganization, 

country 

Pareigos 

Occupation 

Pranešimo tema 

The title of presentation 

1 
Kristina 

Dubienė 

Kauno šv. 

Kazimiero 

pagrindinė 

mokykla 

Kaunas Saint 

Kazimieras 

primary 

school 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

Socialinio pedagogo 

darbo sistemos 

ypatumai, siekiant vaiko 

gerovės 

 

The pecularities of 

social educator working 

system for childs welfare 

2 

Daina 

Rožnienė 

Eglė 

Jasaitienė 

Loreta 

Nainienė 

Gintarė 

Jurkevičienė 

Kauno 

taikomosios 

dailės 

mokykla  

Kaunas 

Applied Art 

School 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

Specialioji pedagogė 

Special educator 

Psichologė 

Psychologist 

Direktorė 

Principal 

Jaunuolio 

saviaktualizacija kaip 

novatoriškas švietimo 

veiksnys gerovei 

užtikrinti 

 

Young persons self-

actualization as an 

innovative educational 

factor for welfare 

3 

Ligita 

Mačiulienė 

 

Ramutė 

Morkūnienė 

Kauno 

specialioji 

mokykla 

Kaunas 

special 

school 

Specialioji pedagogė  

Special educator  

Logopedė 

Speech-language 

pathologist 

Pranešimo tema 

derinama 

4 

Lina 

Statkevičienė 

 

Lina Nefaitė 

Kauno l/d 

„Etiudas“ 

Kaunas 

kindergarten 

„Etiudas“ 

Dailės pedagogė 

Art teacher 

 

Vyr. Logopedė 

Senior speech-

language pathologist 

Kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų korekcija 

taikant popieriaus 

plastiką 

 

Speech and language 

disorders correction 

using plastic paper 

5 

Vytautė 

Senkovienė 

 

 

Zita 

Saprykienė 

 

 

Jolanta 

Kovalenkovi

enė  

Kauno l/d 

„Šilinukas“ 

Kaunas 

kindergarten 

„Šilinukas“ 

Direktorė 

Principal 

Priešmokyklinio 

ugdymo specialistė 

Pre-education 

specialist 

Dir.pav. ugdymui 

Vice-principal for 

education 

Socialinės partnerystės 

reikšmė užtikrinant 

ugdymo organizavimo ir 

pagalbos vaikui bei 

šeimai įvairiapusiškumą 

 

The importance of social 

partnership in delivering 

the versatility of 

education organization 

and support for the child 



and his family  

6 

Regina 

Žukauskienė 

Virginija 

Bielskienė 

Kauno l/d 

„Etiudas“ 

Kaunas 

kindergarten 

„Etiudas“ 

 

Bendradarbiavimas 

puoselėjant vaiko 

kultūrą 

 

Collaboration for 

fostering childs culture 

7 

Rita 

Vaškelienė 

Remigija 

Kasputienė 

Daiva 

Malinauskait

ė 

Eglė 

Žičkuvienė 

Irena 

Mačionienė 

Rasa 

Jusevičienė 

Kauno l/d 

„Rasytė“ 

Kaunas 

kindergarten 

„Rasytė“ 

Direktorė 

Dir. pav.ugdymui 

Socialinė pedagogė 

Logopedė 

Auklėtoja  

Auklėtoja 

 

Principal  

Vice-principal for 

education 

Social educator 

Speech-language 

pathologist  

Kindergarten teacher 

Kindergarten teacher 

Komandinis darbas 

ikimokyklinėje įstaigoje. 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaiko kompetencijų 

plėtotė 

bendradarbiaujant su 

kitomis 

Institucijomis 

 

Teamwork in preschool 

institution. The 

development of 

preschool childs 

competence by 

collaborating with with 

others institutions 

8 

Violeta Ilona 

Sabeckienė 

 

Nijolė 

Subačienė 

Kauno 

specialioji 

mokykla 

Kaunas 

special 

school 

Vyr. spec. pedagogė 

Senior special 

educator 

 

Auklėtoja 

Educator 

Specialiųjų poreikių 

mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymas 

neformalioje veikloje 

 

General competencies 

education of pupils with 

special needs in non-

formal activities 

9 

Zina 

Kuncienė 

 

Loreta 

Serapinienė 

Kauno 

taikomosios 

dailės 

mokykla 

Kaunas 

Applied Art 

School 

 

Kaunas 

Builders 

Training 

Centre 

Kauno 

statybininkų 

rengimo 

centras 

Auklėtoja 

Educator 

 

Lietuvių k. Mokytoja 

Teacher of Lithuanian 

language 

Šeimos įtaka mokymosi 

motyvacijai 

 

The influence of family 

for childs learning 

motivation 

10 
Jurgita 

Pakšytė 

Panevežio l/d 

„Draugystė“ 

Logopedės  

Speech-language 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 



Inesa 

Vietienė 

Panevežys 

kindergarten 

„Draugystė“ 

pathologists galimybės ugdant 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikus 

 

The opportunities of 

communication and 

collaboration by 

educating preschool 

children 

11 

Viktoras 

Daunys 

Rita 

Baltadonienė 

Ingrida 

Levickienė 

Loreta 

Vosylė 

Danguolė 

Žekevičienė 

Virginija 

Dručkienė 

Gen. P. 

Plechavičiaus 

kadetų 

mokykla 

Gen. P. 

Plechavičius 

cadets school 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Pedagogai 

Principal 

Vice-principal for 

education 

Pedagogues 

Struktūrizuota kadeto 

dienotvarkė – kiekvieno 

asmeninės pažangos 

garantas 

 

Structured cadet 

schedule - each personal 

guarantee of progress 

12 

Loreta 

Petrauskienė 

 

Edita 

Gudienė 

Pasvalio 

specialioji 

mokykla 

Pasvalys 

special 

school 

Socialinė pedagogė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

Social educator 

Assistant of social 

worker 

Negalią turinčių 

mokinių sveikos 

mitybos įgūdžių 

įgalinimas per įvairias 

veiklas 

 

Pupils with dissabilities 

empowerment for 

healthy eating habits 

through various 

activities 

13 

Rūta 

Rugevičienė 

 

Asta 

Vailionienė 

Kauno l/d 

„Vėrinėlis“ 

Kaunas 

kindergarten 

„Vėrinėlis“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Metodininkė 

organizatorė 

Vice-principal for 

education 

Methodist-organizer 

Komandinis darbas 

ikimokyklinėje įstaigoje 

 

Teamwork in preschool 

14 

Aurelija 

Reinikovienė 

Vilma Acė 

Dainavos 

pagrindinė 

mokykla 

Dainava 

primary 

school 

Socialinės pedagogės 

Social educators 

Kompleksinės pagalbos 

teikimas Kauno 

Dainavos pagrindinėje 

mokykloje 

 

Complex assisstance in 

Kaunas Dainava 

primary school 

15 

Rita 

Juknienė 

Germa 

VŠĮ 

„Vyturio“ 

katalikiška 

Psichologė 

Logopedė 

Direktoriaus 

Švietimo tobulinimo 

veiksnių pasitelkimas 

užtikrinant vaiko gerovę 



Astrauskienė 

Ina 

Petkevičienė 

mokykla 

„Vyturys“ 

catholic 

school 

pavaduotoja ugdymui 

Psychologist 

Speech-language 

pathologist 

Vice-principal for 

education 

 

 

Educational 

development factors for 

childs welfare 

16 

Aušra 

Arlauskaitė 

Edita 

Končiuvienė 

Rasa 

Kadzevičienė 

Diana 

Gudynienė 

Kauno l/d 

„Šermukšnėli

s“ 

Kaunas 

kindergarten 

„Šermukšnėli

s“ 

Logopedė  

Speech- 

language pathologists 

Pedagogai 

Pedagogues 

Specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymas ir 

kalbėjimo motyvacijos 

skatinimas netradicinėje 

aplinkoje 

 

Education of children 

with special needs and 

fostering motivation for 

speaking in non-

traditional environment 

17 
Nadiežda 

Vasilenkienė 

Vilijampolės 

socialinės 

globos namai 

Vilijampolė 

social foster 

home 

Socialinė pedagogė 

Social educator 

Augmentinės 

komunikacijos 

naudojimas didelių 

ugdymosi poreikių 

mokinių lavinimui 

 

Using the augmentine 

communication for 

education of chinldren 

with special needs  

18 

Vilmantė 

Karaliūnaitė 

 

Alma 

Vizbarienė 

 

Larisa 

Baronienė 

Jono Pauliaus 

II gimnazija 

Jonas Paulius 

II 

gymnasium 

Mokytoja metodininkė 

Teacher-methodist 

Mokytoja metodininkė 

Teacher-methodist 

Vyr. Mokytoja 

Senior teacher 

„Diena dieną moko“ 

 

Day teaches day 

19 

Inesa 

Vietienė 

Jurgita 

Pakšytė 

Panevežio l/d 

„Draugystė“ 

Panevežys 

kindergarten 

„Draugystė“ 

Logopedės 

Speech-language 

pathologists 

Bendradarbiavimo 

galimybės ugdant 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikus 

 

The opportunities of 

collaboration in 

preschool children 

education  

20 
Indrė 

Armalytė  

Vilijampolės 

vaikų dienos 

centras 

Vilijampolė 

children day 

center 

Socialinė pedagogė  

Social educator 

Pagalba vaikui 

Vilijampolės vaikų 

dienos centre 

 

The assisstance for child 

in Vilijampolė day 



center 

21 

Tomas 

Morkūnas su 

ugdytiniais 

VTVPMC 

Socialinis pedagogas  

(su ugdytiniais) 

 

Social educator with 

children 

Direktyvaus ir 

efektyvaus komandinio 

darbo modelis 

profesinėje mokykloje 

 

Directive and the 

effective teamwork 

model of vocational 

school 

22 

Dalia 

Žemonienė 

Jurgita 

Pileckienė 

Jurgita 

Petrėtytė 

Sandra 

Debeikienė 

Kristina 

Šapranavičie

nė 

Kauno 

lopšelis 

darželis 

„Sadutė“ 

Kaunas 

kindergarten 

„Sadutė“ 

Principal 

Speech-language 

pathologist 

Vice-principal for 

education  

Kindergarten teacher 

Kindergarten teacher 

Pagalba vaikui Kauno 

l/d „Sadutė” 

 

Assistance for child in 

Kaunas kindergarten 

„Sadutė” 
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Ramunė 

Butkė 

Lina 

Mineikienė 

Klaipėda 

M.Mažvydas 
progymnasium 

Special educators 

Specialiųjų poreikių 

mokinių  įsivertinimo ir 

vertinimo aspektai 

Klaipėdos M.Mažvydo 

progimnazijoje 

 

The aspects of pupils’ 

with special needs self-

evaluation and their 

assessment in Klaipėda 

M. Mažvydas 

progymnasium 
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Jurgita 

Petrėtytė 

Sandra 

Debeikienė 

Kristina 

Šapranavičienė 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Vice-principal for 

education 

Auklėtoja 
Educator 

Auklėtoja 
Educator 
 

„Vaiko gerovės 

principai” 

ʻThe principles of 

child’s well-being’ 
 

 

 

 



Konferencijos metu vyks prevencinis foto konkurso Lietuvos mokiniams ir 

pedagogams 

„Laisvė - iššūkis - veikla 2014“ baigiamoji laureatų darbų paroda.  

Netradicinių darbų edukacinės vertės paroda 

 „Darželis – kurio centre vaikas„. Pranešimą parengė: Panevėžio lopšelio-

darželio „Draugystė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva 

Margelienė, antra vadybinė kvalifikacinė kategorija ir auklėtoja Loreta 

Jankūnienė, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija. 

 Saulės Šerėnienės fotoparoda „Kelias į vaiko širdį“ (Vyresnioji socialinė 

pedagogė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė). 

 Kauno savivaldybės administracijos Dainavos seniūnijos ugdymo įstaigų 

pedagogų metodinės veiklos  mobilioji paroda " Aš dalinuosi, o Tu? 

administratorė Jolanta Vengalienė  

Pedagogues practical experience of Kaunas city Dainava schools in the 

exhibition 'I Share and You?' (responsible Jolanta Vengalienė, Kaunas 

Dainava primary school vice-principal fo education) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II KONFERENCIJOS DALIS 

17:30-18:30 Kauno Įgulos (Sobore) bažnyčioje tarptautinio J. Naujalio konkurso laureato 

vargonininko Rimvydo Mitkaus koncertas.  

 

 

The conference will be held in preventive Lithuania photo competition for pupils and teachers  

Freedom - Challenge - activities 2014 the final exhibition of the winners. Non-traditional 

educational values show  

ʻKindergarten - child-centeredʼ. Report prepared by Panevėžys kindergarten „Draugystė“ vice-

principal for education Daiva Margelienė, second category management qualification and teacher 

Loreta Jankūnienė, senior kindergarten educator qualification category.  

Saulė Šerėnienės photo exhibition The Way to Childs Heart (Senior social educator, Director of 

Lithuanian Educational Assistance Association). 

CONFERENCE PART II:  

17:30-18:30 Concert at Kaunas Įgulos (Soboras) Church, International J. Naujalis laureate organist 

Rimvydas Mitkus  

 



Organizacinis komitetas: 

1. Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė; 

2. Vilija Barzdžiuvienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės 

pavaduotoja; 

3. Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė; 

4. Zita Ona Jurgelevičienė, Kauno l/d „Vėrinėlis“ direktorė; 

5. Vytautas Dubauskas, A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro 

direktorius; 

6. Irena Kašienė, Kauno S. Dariaus ir St. Girėno gimnazijos direktorė; 

7. Rita Baltaduonienė, gen. P .Plechavičiaus kadetų mokykla, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

8. Jūratė Sabaitienė, Kauno S. Dariaus ir St. Girėno gimnazijos mokytoja;  

9. Tomas Morkūnas, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos valdybos 

pirmininkas; 

10. Violeta Povilonytė, Kauno statybininkų rengimo centras, biologijos mokytoja.  

Kviestiniai moderatoriai: 

1. Dr. Gintarė Edintaitė, KTU, Edukologijos katedros dėstytoja; 
2. Dr. Roma Vida Pivorienė, Vilniaus PPT direktorė; 

3. Raimunda Žiulytė, Kauno PPT direktorė; 

4. Jolanta Vengalienė, Dainavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 

5. Giedrė Stankevičienė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja. 

6. Tomas Morkūnas, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos valdybos pirmininkas; 

Organizatoriai už vertingus organizacinius patarimus dėkoja: 

Doc. dr. Antanui Bagdonui, Kauno m. švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjui;  

Doc. dr. Onai Visockienei, Kauno savivaldybės administracijos švietimo ugdymo skyriaus 

vedėjo pavaduotojai; 

Dr. Vilijai Adaškevičienei, Kauno m. švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo 

poskyrio vedėjai; 

Vidai Kučiauskienei, Kauno savivaldybės administracijos švietimo ugdymo skyriaus 

Neformaliojo švietimo poskyrio vedėjai. 

Audronė Bukmanaitė, Kauno savivaldybės administracijos švietimo ugdymo skyriaus 

Neformaliojo švietimo poskyrio vyriausiajai specialistei; 

Eurika Stankevičienė, Kauno savivaldybės administracijos švietimo ugdymo skyriaus 

Formaliojo švietimo poskyrio vyriausiąjai specialistei, mokyklos kuratorei.  

 

Organizatoriai už vertimą dėkoja: 

dr. G. Edintaitei.  

 

 



Organizing Committee: 

 Rasa Bortkevičienė, Director of Kaunas center of teachers qualification 

 Vilija Barzdžiuvienė, Vice-director of Kaunas center of teachers 

qualification  

 Saulė Šerėnienė, Director of Lithuania Educational Assistance Association 

 Zita Ona Jurgelevičienė, Principal of Kaunas kindergarten „Vėrinėlis”  

 Vytautas Dubauskas, Principal of A.Stulginskis multifunctional school 

 Irena Kašienė, Principal of Kaunas S. Darius and St. Girėnas gymnasium 

 Rita Baltaduonienė, vice-principal of gen. P. Plechavičius Cadet School 

 Jūratė Sabaitienė, Teacher at Kaunas S. Darius and St. Girėnas gymnasium  

 Tomas Morkūnas, The chairman of Lithuanian Educational Assistance 

Association Board  

 Violeta Povilonytė, Teacher at Kaunas Builders Training Centre  

Guest moderator: 

1. PhD Gintarė Edintaitė, Kaunas University of Technology, Department of 

Educational Studies 

2. PhD Roma Vida Pivorienė, Vilnius PPT director 

3. Raimunda Žiulytė, Kaunas PPT director 

4. Jolanta Vengalienė, Dainava elementary school vice-principal for education 

5. Giedrė Stankevičienė, Kaunas Panemunė elementary school vice-principal 

6. Tomas Morkūnas, The chairman of Lithuanian Educational Assistance 

Association Board 

Organizers thank for the valuable recommendations: 

 Associated professor, PhD Antanas Bagdonas, The Head of Kaunas municipality 

education department  

 PhD Vilija Adaškevičienė, The Head of Kaunas municipality Non-formal education 

department  

 Associated professor PhD Ona Visockienė, The vice-head of Kaunas Municipality 

Education department 

 Vida Kučiauskienė, The Head of Kaunas Municipality Formal education department  

 Audronė Bukmanaitė, The specialist of Kaunas Municipality Education department 

 Eurika Stankevičienė, The chief specialist of Kaunas Municipality Education 

department. 

 

For the translation organizers are thankful: 

PhD Gintarė Edintaitė 


