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TARPTAUTINĖ  UŽSIENIO  KALBŲ  MOKYTOJŲ   

NUOTOLINĖ  METODINĖ - PRAKTINĖ  KONFERENCIJA  

„EFEKTYVUS  IR  KŪRYBIŠKAS  STEAM  INTEGRAVIMAS   

UŽSIENIO  KALBŲ  PAMOKOSE” 
 

INTERNATIONAL  FOREIGN  LANGUAGE  TEACHERS   

METHODOLOGICAL - PRACTICAL  ONLINE  CONFERENCE 

“EFFECTIVE  AND  CREATIVE  STEAM  INTEGRATION 

IN  FOREIGN  LANGUAGE  LESSONS” 
 

 2021-12-02  
 

 KONFERENCIJOS PROGRAMA  
 

12.30 - 13.00 val. – Dalyvių registracija ZOOM aplinkoje. 

Prisijungimo nuoroda išsiųsta į renginį užsiregistravusiems dalyviams. 

13.00 - 13.10 Konferencijos atidarymas. 

Sveikinimo žodis: 

Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė. 

13.00 - 14.00 val. – Plenarinis posėdis 

 

Pranešimai 

 

13.10-13.35 „Why is it worth engaging students in project activities in foreign language lessons“ / 

„Kodėl verta mokinius įtraukti į projektinę veiklą užsienio kalbų pamokose?“. Pranešėjos – Dr. 

Evelina Jaleniauskienė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslininkė, lektorė 

ir anglų k. mokytoja metodininkė. Donata Lisaitė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų 

fakulteto lektorė, KTU ir Antverpeno universiteto (Belgija) edukologijos krypties dvigubo laipsnio 

programos doktorantė ir Edukacinės kompetencijos centro vadovė. 

13.35 - 14.00 „STEAM and design thinking-based education: hidden opportunities for language 

teachers“ / „STEAM ir dizaino mąstymo principais grįstas ugdymas: paslėptos galimybės kalbų 

mokytojoms(-ams)“. Pranešėjas - Arminas Varanauskas,  asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ 

vadovas, švietimo ekspertas, įvairių tarptautinių STEAM ir dizaino mąstymo principais grįsto ugdymo 

projektų vadovas. 
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14.00 - 14.15 val. – Kavos pertrauka 

14.15 - 16.15 val. – Konferencijos dalyvių pranešimai 

Pranešimai 

1. „Using STEAM methods in outdoor pedagogy” /„STEAM metodų taikymas lauko 

pedagogikoje“. Pranešėjos – Agnė Milašienė, neformaliojo švietimo kalbų (anglų) mokytoja 

ekspertė neformaliojo švietimo kalbų (anglų) mokytoja metodininkė, Aistė Komisoraitienė, 

neformaliojo švietimo kalbų (anglų) mokytoja ekspertė, Kėdainių kalbų mokykla. 

2. „Boosting students‘ motivation through project based learning: the pandemic experience“/ 

„Mokinių motyvacijos skatinimas integruojant projektinę veiklą: pandemijos patirtis“. 

Pranešėja - Vilda Kiaunytė, anglų kalbos, mokytoja metodininkė, KTU inžinerijos licėjus. 

3. „Science and English language integrated learning“ /  „Gamtos mokslo integravimas anglų 

kalbos pamokose“. Pranešėjos – Anna Plichta, anglų kalbos mokytoja, Małgorzata  Jankowska, 

gamtos mokslų mokytoja, Podstawowa Nr 189 , Łodzė, Lenkija. 

4. „Solving real life challenges by Arduino STEAM in English lessons“ / „ Realaus gyvenimo 

iššūkių sprendimas naudojant Arduino STEAM anglų kalbos pamokose“. Pranešėja - Fatma 

Bozdağ Al, anglų kalbos mokytoja, Namik Kemal Anadou Lisesi Samsun, Turkija. 

5. „The formation of eco-friendly thinking during English lessons" / "Aplinkai draugiškos 

mąstysenos formavimas anglų kalbos pamokose“ . Pranešėja - Daiva Petkevičiūtė, anglų kalbos 

mokytoja ekspertė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 

6. „Turning your smartphone into a digital microscope“ / „Skaitmeninio mikroskopo 

konstravimas iš išmanaus telefono“. Prenešėja - Rita Markovskaja, anglų kalbos mokytoja, 

metodininkė, Prienų "Revuonos" pagrindinė mokykla. 

7. „Students‘ learning laboratory. “ / „Mokinių mokymosi laboratorija“. Pranešėjos – Ramūnė 

Gedminienė, istorijos mokytoja metodininkė, Erika Janušienė, matematikos mokytoja metodininkė, 

Jolita Kaupienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Kristina Bliūdžiuvienė, anglų 

kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija. 

8. „Boosting pupils‘ creativity while integrating Science, Mathematics and English“ / 

„Kūrybiškumo ugdymas integruojant gamtos mokslų, matematikos ir anglų kalbos dalykus“. 

Pranešėjos – Albina Eitutienė, matematikos mokytoja metodininkė, Vilma Jasevičienė, biologijos 

mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija. 

9. „Experience of Erasmus + KA1 project "Developing Teacher - Growing Student - Successful 

School" in educational activities „ / „Erasmus+" KA1 projekto "Tobulėjantis mokytojas - 

augantis mokinys - sėkmingai dirbanti mokykla" patirtys ugdomojoje veikloje“. Pranešėja – 

Jūratė Valionienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija. 

10. „Primary education at schools in London“  / „Pradinis ugdymas Londono mokyklose“. Pranešėja 

– Daiva Juzuitienė, Londono "Teacher Booker" ir "Veritas" mokytojų agentūrų vaduojanti pradinių 

klasių mokytoja, "Gyvenimo įgūdžių ir kalbų" mokyklos lietuviškos klasės pradinių klasių mokytoja. 



11.  „Russian language + creativity + critical thinking = personal and group success” / „Rusų kalba 

+ kūrybiškumas + kritinis mąstymas = asmeninė ir grupinė sėkmė“. Pranešėja - Jūratė Dubickė, 

rusų kalbos vyresnioji mokytoja, Kauno Kovo 11-osios gimnazija. 

12. „Approaches of experiential education in the German language lessons“ / „Patirtinis mokymas 

(is) vokiečių kalbos pamokose“. Pranešėja - Daiva Staniulytė, vokiečių kalbos mokytoja, Šiaulių 

Dainų progimnazija, Šiaulių Didždvario gimnazija. 

13. „Integrating the activities of the international Erasmus project “Cultural Heritage and the 

Development of Values in European Schools” into English lessons” / „Tarptautinio Erasmus 

projekto „Kultūros paveldas ir vertybių ugdymas Europos mokyklose“ veiklų integravimas į 

anglų kalbos pamokas “. Pranešėjos – Audra Kaklienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

Aušrinė Janušienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Palangos senoji gimnazija. 

14. „ Integration of STEAM and project activities in the English language lessons. The benefits of 

the Erasmus + KA1 project “Developing Teacher - Growing Student - Successful School” for 

improving education. “ / „STEAM, projektinės veiklos integravimas anglų kalbos pamokose. 

Erasmus+" KA1 projekto "Tobulėjantis mokytojas - augantis mokinys - sėkmingai dirbanti 

mokykla" nauda ugdymo procesui. Pranešėjos – Aušra Ramanauskienė, anglų kalbos mokytoja 

metodininkė, Kristina Bliūdžiuvienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų 

progimnazija. 

 

16.15 - 16.30 val. – Konferencijos apibendrinimas 

 
 

 

KONFERENCIJOS  ORGANIZACINIS  KOMITETAS 
     

Asta Vaičiūnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė;  

Daiva Ūsaitė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Jolanta Kazanavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė; 

Kristina Bliūdžiuvienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

Vilma Matuzevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

Aušra Ramanauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

Sandra Bartkuvienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

Jūratė Valionienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

Auksė Kravčenkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė; 

Daiva Staniulytė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;  

Jolita Kaupienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė. 

 


