
 

 

 

Projekto – seminaro  

organizavimo grupė 

 

Eurika Stankevičienė, 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus 

vyriausioji  specialistė 

 

Valerija Segalovičienė, 

Kauno pedagogų kvaifikacijos centro 

metodininkė 

 

Raimonda Juknevičienė, 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro direktorė 

 

Laima Lukšienė, 

Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Rimvydė Bundzienė, 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro tiflopedagogė 

metodininkė (matematika), Kauno Kovo 

11-osios gimnazijos matematikos 

mokytoja – metodininkė                                   

 

Grita Strankauskienė,  

Kauno Prano Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro vyresnioji 

tiflopedagogė 

 

 

 

 

Lina Marmaitė, 

Kauno Tado Ivanausko  

zoologijos muziejaus  

edukacinio skyriaus vadovė 

 

Irma Kisielienė,  

Kauno Kovo 11-osios gimnazijos  

vyresnioji matematikos mokytoja 

 

Zita Rimdžiuvienė,  

Joniškio r. Skaisgirio gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė 

 

Rasa Žutautienė,  

Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 

vyresnioji matematikos mokytoja 

 

 

 

 

 

 

 
                       Vieta 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos 

muziejus. 
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Respublikinio  

projekto - seminaro  

„Visiems kitaip“ 

programa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 - 13.00  

Dalyvių registracija 

 

13.00 – 13.15  

Sveikinimo žodis. 

Raimonda Juknevičienė,  

Kauno Prano Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro direktorė  

ir mokiniai, 

Laima Lukšienė, 

Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Valerija Segalovičienė, 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

metodininkė 

 

13.15 – 14.00  

 „Pasaulio gyvūnai ir gamtos bei 

tikslieji mokslai“. 

Ugdymo turinio pritaikymas įvairių 

gebėjimų turintiems mokiniams. 

Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 

gamtos ir tikslių mokslų metodinė grupė: 

Alma Sotkevičiūtė,  

matematikos vyr. mokytoja,  

Alma Voskienė,  

fizikos vyr. mokytoja, 

Renata Varnienė,  

chemijos mokytoja metodininkė, 

Irena Gedminienė,  

biologijos vyr. mokytoja, 

Jūratė Šukelienė, 

informacinių technologijų vyr. mokytoja  

 

14.00 – 16.00 

Teorinis-praktinis užsiėmimas 

‚Pasaulio gyvūnai“. 

Aktyvių, mokinių bendradarbiavimą 

skatinančių, mokymo(-si) metodų ir 

priemonių naudojimas gamtos ir 

tiksliųjų mokslų užsiėmimuose.  

Lina Marmaitė,  

Kauno Tado Ivanausko zoologijos 

muziejaus edukacinio skyriaus vadovė, 

Rimvydė Bundzienė,  

matematikos mokytoja metodininkė. 

Projekto - seminaro dalyviai: mokiniai 

ir mokytojai  

 

16.00 – 16.30  

Mokinių atliktų užduočių 

pristatymas ir aptarimas. 

Zita Rimdžiuvienė,  

Joniškio r. Skaisgirio gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė 

 

16.30 – 17.00  

Projekto-seminaro vertinimas. 

Refleksija. 

Rasa Žutautienė,  

Telšių „Atžalyno“ pagrindinės 

mokyklos 

matematikos vyr. mokytoja 


