
 

 
 

 

 

 
VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

„Harmoningos asmenybės formavimas visuminiame ugdyme:  

nuo analizės iki sintezės“ * 

Konferencija skiriama Š. Amonašvilio 90-ties metų jubiliejui  
bei St. Šalkauskio 135-osioms gimimo ir 80-osioms mirimo metinėms paminėti 

 

13.30–15.00 LIETUVOS MOKYTOJŲ VISUMINIO UGDYMO  

IDĖJŲ LABORATORIJOS 

I srautas: 
1. „Idėja integruoti mokomuosius dalykus“. Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Aušra 

Tupikė. El. pašto adresas: ausra.tupike@geguziai.lt 

2. ,,Kūrybinio programavimo metodas“. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita 

Montvilienė. El. pašto adresas: edita.montviliene@geguziai.lt 

3.  „Nuotolinis ugdymas – mano (ne)sėkmės istorija“. Pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Virginija Miltinienė. El. pašto adresas: virginija.miltiniene@geguziai.lt 

4.  „Fizinis ugdymas harmoningos asmenybės formavime“. Fizinio ugdymo vyresnysis 

mokytojas Arūnas Kačerauskas. El. pašto adresas: arunas.kacerauskas@geguziai.lt 

5.  „Asmenybės formavimas mokant lietuvių (valstybinės) kalbos vaikus su spec. 

poreikiais“. Vyresnioji specialioji pedagogė Vladislova Rudzinskienė, VšĮ Klaipėdos specialioji 

mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“. 

6. „Nuotolinis ugdymas – mano (ne)sėkmės istorija“. Pradinio ugdymo mokytoja Aurelija 

Dirginčienė, Šiaulių ,,Juventos“ progimnazija. El. pašto adresas: adirginciene@gmail.com 

7. ,,Harmoningos asmenybės formavimas lavinant socialinę ir emocinę erdvę“. Pradinio 

ugdymo mokytoja ekspertė Rasmuta Valčiukienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija. 

Vyresnioji dailės mokytoja Audronė Kudžmaitė, Radviliškio raj. Baisogalos gimnazija/Grinkiškio 

Jono Poderio gimnazija. El. pašto adresas: rasvalc@gmail.com 

8. „Tyrinėjimai ir atradimai pasaulio pažinimo pamokose“.  Pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Diana Muraulienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija. El. pašto adresas: 

dmurauliene@gmail.com 

 
 

II srautas: 
1. „Kūrybiškumo ugdymas – kelias į harmoningą asmenybę“. Lietuvių k. ir literatūros 

mokytoja metodininkė Birutė Petkuvienė. El. pašto adresas: birute.petkuviene@geguziai.lt 

2.  „Nuotolinis ugdymas – viena iš galimybių ugdyti harmoningą asmenybę“. Tikybos 

mokytoja metodininkė Elvyra Ramoškienė. El. pašto adresas: elvyra.ramoskiene@geguziai.lt 

3. „Kaip sužadinti mokinio smalsumą?“. Matematikos mokytoja metodininkė Evelina 

Brikienė. El. pašto adresas: evelina.brikiene@geguziai.lt 

4. ,,Dvasinio ir materialinio pradų dermė integruotoje pamokoje - sėkmingo ugdymo 

būdas“. Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Lina Šidlauskienė, fizikos, matematikos 

mokytoja, mokslų daktarė Rasa Žemaičiūnienė. El. pašto adresas: lina.sidlauskiene@geguziai.lt, 

rasa.zemaiciuniene@geguziai.lt 

5. „Ar gali pamoka vykti 3 valandas?“. Etikos mokytoja metodininkė  Ilona 

Zazienė, Šiaulių universiteto Botanikos sodo mokslinė darbuotoja Rimanta Vainorienė. El. pašto 

adresas: ilona.zaziene@geguziai.lt 

6. „Mažasis Vilties orkestras, vadovaujamas Meilės“. Muzikos mokytojas metodininkas, 

HP mokytojas Algirdas Malčius, Klaipėdos M. Gorkio progimnazija. El. pašto adresas: 

malcruta@gmail.com 
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7. ,,Inovatyvaus matematikos mokymo(si) įtaka harmoningos asmenybės ugdymui“. 
Matematikos mokytoja ekspertė  Rasytė Gedaminskienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla - 

daugiafunkcinis centras ir  Daugėlių progimnazija. Matematikos mokytoja ekspertė  Jelena 

Bagdonienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla - daugiafunkcinis centras. El. pašto adresas: 

rasyte@pavenciai.lt 

8.  „Bendradarbystės menas. Skraidantys kiaušiniai“. Etikos mokytojas Vladas 

Vaidžiulis, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija. El. pašto adresas: 

vladas.vaidziulis@gmail.com 

9. „Nuotraukos kalba“. Anglų k. mokytoja metodininkė Živilė Leinartienė, Šiaulių 

„Juventos“ progimnazija. El. pašto adresas: zivilelei@gmail.com 
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