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Kviečiame dalyvauti Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Vilniaus universiteto 
Ugdymo mokslų instituto organizuojamoje IV-ojoje Lietuvos edukacinių tyrimų 
asociacijos (LETA) konferencijoje ir IV-ojoje edukologijos doktorantų konferencijoje 
„Švietimas ir ugdymas, jungiantys bendruomenes“. Konferencija vyks nuotoliniu 
būdu 2020 m. spalio 9 d.  
 
Užsiregistruoti dalyvauti konferencijoje galite iki 2020 m. spalio 8 d. sekdami šia 
nuoroda: Registracija. 
Kadangi konferencija vyks nuotoliniu būdu, visas dalyvavimui reikalingas prisijungimo 
nuorodas siųsime registracijos formoje pateiktu el. paštu.  
 
Naujausią informaciją rasite sekdami šia nuoroda: http://www.lera.lt/konferencija/ 
 
Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.  

 
Planuodami konferencijos temą praėjusių metų gruodį, kalbėjome apie Lietuvos ir 
užsienio edukologų bendruomenes, apie skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų 
edukologų bendruomenes, svarstėme, kaip mūsų tyrimai gali suartinti mus pačius ir 
tikrai negalvojome, kad po pusmečio „Švietimas ir ugdymas, jungiantys 
bendruomenes“ įgaus dar kitokias prasmes. Šiandien jau kalbame apie tai, kaip 
išlaikyti ryšį tarp mokytojo ir moksleivio jiems nesusitinkant kelis mėnesius, kaip 
sudaryti sąlygas pirmakursiui įsilieti į universiteto bendruomenę, kai tą 
bendruomenę jis mato tik savo kompiuterio ekrane. Edukacijos tyrimuose 
neišvengiamai turėsime kalbėti apie gyvenimą iki pandemijos ir gyvenimą po jos, 
todėl konferencijoje ir kviečiame kalbėti ir kalbėtis apie tai, kaip nors ir nebūdami 
vienoje vietoje, galime išlikti kartu, kas mūsų tyrimuose ir mūsų švietime mus vienija 
ir jungia. Nes mokydami ir mokydamiesi mes ne tik dalinamės žiniomis, bet ir kuriame 
bendruomenes.  

 

IV-oji nacionalinė edukologijos doktorantų konferencija dalinai finansuojama LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis pagal Vilniaus 
universiteto įgyvendinamą projektą „Edukologijos doktorantų akademinių kompetencijų plėtojimas”.  
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Spalio 9 d., penktadienis 

9:00 – 9:30 Konferencijos atidarymas  
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/95604693990 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 95604693990 
 
Sveikinimo žodį tars Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. E. Jovaiša, Lietuvos 
Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. A. Monkevičius, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. dr. R. 
Baronas, Vilniaus universiteto Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas.  
 
9:30 – 11:00 Plenarinių pranešimų sesija 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/95604693990 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 95604693990 
 

Ne tik kokybiškas, bet ir teisingas: ES šalių švietimo sistemų efektyvumas ir našumas prieinamumo ir 
nešališkumo požiūriu (prof. habil. dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universitetas),  
Divergentinis mąstymas ir neformalusis švietimas: formaliojo švietimo kritika (prof. dr. Gintautas Mažeikis, 
Vytauto Didžiojo universitetas),  
Antropoceno vaikų santykis su ugdymu: mokymasis išgyventi (dr. Sandra Kairė, Vilniaus universitetas).  
Sesiją moderuoja LETA Prezidentė, prof. dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universitetas). 
 

11:00 – 11:30 Pertrauka 
 
11:30 – 13:00 Teminės sekcijos (1) 
 Daugiakultūrė mokymosi aplinka: iššūkiai ir galimybės [sekcijos kalbos: lietuvių ir anglų]// Multicultural learning 

environment: challenges and opportunities [BILINGUAL SECTION]  (Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklas, 
moderuoja prof. dr. R. Brunevičiūtė, LSMU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/92553165489 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 92553165489 
o Perceptions of Feedback from a Multicultural Perspective (Inga Bartusevičienė, PhD, and Anne Pazaver, 

World Maritime University) 
o Incoming Students‘ Expectations towards Learning Environment Created by Hosting Country University 

Teachers (dr. Andrius Eidimtas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) 
o Studentų ir dėstytojų požiūris į mokymąsi mišrioje (tarptautinių ir lokalių studentų) grupėje (prof. dr. Dalija 

Gudaitytė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Edita Butrimė, LSMU, Sigita Morkevičienė, LSMU, Virginija 
Tuomaitė, Kauno technologijos universitetas 

o Robotisation, education and transformations (prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė, Mykolo Romerio universitetas) 
 

 Tyrimais grįsta ugdymo turinio kaita (Bendrojo ugdymo tinklas, moderuoja prof. dr. A. Kazlauskienė, ŠU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/91743585416 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 91743585416. 
o Chemijos ugdymo turinio 8 kl. projektavimas STEM ugdymo kontekste, stiprinant mokinių mokymosi 

motyvaciją (dokt. Agata Augustinovič, Vytauto Didžiojo universitetas) 
o Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: teorinės ir praktinės sankirtos (prof. dr. Ramutė 

Bruzgelevičienė, Agnė Brandišauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas) 
o Šiuolaikinės pamokos profilis bendrųjų kompetencijų ir aktyviųjų mokymosi metodų kontekste. Kas verčia 

sunerimti? Ką turime permąstyti? (dr. Agnė Juškevičienė, Vilniaus universitetas) 
o Priešmokyklinio amžiaus vaikų dialogiškas kultūrinio raštingumo ugdymas(is) (dokt. Vaiva Juškienė, Mykolo 

Romerio universitetas) 
o Įnikimo į skaitmeninius žaidimus ypatumai (dokt. Birutė Vitytė, Vytauto Didžiojo universitetas) 
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 Ugdymo sistemos ir metodai, įgalinantys bei skatinantys savivaldų mokymąsi (Mokymosi visą gyvenimą tinklas, 
moderuoja prof. habil. dr. P. Jucevičienė, KTU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/96800327084 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 96800327084 
o Edukacinių ir mokymosi aplinkų teorija: jos esmė ir kūrimo kelias (prof. habil. dr. P. Jucevičienė, Kauno 

technologijos universitetas) 
o Konceptualių požiūrių į kompetenciją įvairovė (dokt. Julija Kubova-Semeka ir prof. habil. dr. P. Jucevičienė, 

Kauno technologijos universitetas) 
o Universiteto studentų OM gebėjimo vystymas: savivaldaus mokymosi galimybės (dr. Robert Leščinskij, 

Vilnius Tech)  
o Tarpdalykinis probleminis mokymasis aukštajam mokslui ir praktikai (dr. Eglė Misiūnaitė-Bačiauskienė, Kauno 

technologijos universitetas) 
o CLIL: use of multilingual resources as a way to improve learners’ linguistic competence (Donata Lisaitė ir dr. 

Evelina Jaleniauskienė, Kauno technologijos universitetas) 

 

 Socialinės edukacijos transformacijos visuomenės gerovei (Socialinio ugdymo tinklas ir Strateginių partnerysčių 
tinklas, moderuoja prof. dr. O. Merfeldaitė, MRU ir dr. A. Petruškevičiūtė, VDU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/95001216346 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 9501216346 
o Socioedukacinės COVID-19 laikmečio kartos transformacijos (prof. dr. Odeta Merfeldaitė, Mykolo Romerio 

universitetas ir dr. A. Petruškevičiūtė, Vytauto Didžiojo universitetas) 
o The relationship of school and society: manifestations of education and reduction in the 20th-21st centuries 

[pranešimas bus skaitomas lietuvių kalba] (prof. dr. Dalia Survutaitė, Vytauto Didžiojo universitetas) 
o Aplinkosauginis švietimas: įgūdžių identifikuoti ir išspręsti aplinkosaugines problemas tobulinimas (dokt. 

Erika Statkienė, Mykolo Romerio universitetas) 
o Studentų požiūris į savo kūną ir su juo susijęs elgesys lyties, kūno masės indekso ir fizinio aktyvumo grupėse 

(dokt. Vaiva Balčiūnienė, Lietuvos sporto universitetas) 
o Jaunimo antikorupcinio potencialo stiprinimas (dr. Rita Toleikienė,  Sigitas Balčiūnas ir dr. Vita Juknevičienė, 

Šiaulių universitetas) 
o Socialinės gerovės specialistų profesinio streso įveikos rekonstrukcijos: nuo intrapersonalinių link 

interpersonalinių įveikų (doc. dr. Daiva Alifanovienė, lekt. Odeta Šapelytė, Šiaulių universitetas) 
 

 Ką siūlo šiuolaikinė filosofija paradigmų virsmuose pasiklydusiam švietimui: metodologijos klausimas? (Ugdymo 
filosofijos ir švietimo politikos tinklas, moderuoja prof. dr. L. Duoblienė, VU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/97510218325 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 97510218325 
o Mokykla kaip Trečioji erdvė (dokt. Jūratė Litvinaitė, Vilniaus universitetas) 
o Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas: laisvė versus kontrolė (dokt. Jelizaveta Tumlovskaja, 

Vytauto Didžiojo universitetas) 
o Ugdymas(is) kaip svarbiausia buvimo žmogumi sąlyga (doc. dr. Augustinas Dainys, Vytauto Didžiojo 

universitetas) 
o Vertinimo kultūros link: kritinė vienos mokyklos kultūros kaitos analizė (dokt. Irena Raudienė, Vytauto 

Didžiojo universitetas) 
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 Pedagogų kvalifikacijos iššūkiai ir darbo procesų skaitmenizacija [sekcijos kalbos: lietuvių ir anglų] // Challenges 
of teachers' qualifications and work process digitalisation [BILINGUAL SECTION] (Pedagogų profesinio tobulėjimo 
tinklas, moderuoja prof. dr. G. Gedvilienė, VDU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/98001286012  

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 98001286012 
o Ways to Improve Teachers’ Professional Practice Ability in Vocational Colleges in China (PhD student Bin 

Wang and prof. dr. Genutė Gedvilienė, Vytautas Magnus University) 
o The role of technology in education as suggested by the variety of the existing terms (PhD student Vilma 

Sukackė, Kaunas Technology University) 
o Mokinių ir mokytojų tarpusavio konfliktų valdymas: mokinių teisių ir pareigų aspektas (dr. Gražina 

Čiuladienė, Mykolo Romerio universitetas) 
o Digital Assessment Strategies for Learning-Oriented Assessment (PhD student Rasa Greenspon, Vytautas 

Magnus University) 
 

 Pasaulis vaikui: gerovės ir pažinimo darnos paieška (Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklas, moderuoja doc. dr. R. 
Makarskaitė-Petkevičienė, VU)  
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/99523334849 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 995233348549 
o Priešmokyklinio amžiaus vaikų globalaus pilietiškumo ugdymo aktualijos (dokt. Vaida Žegunienė, Klaipėdos 

universitetas) 
o Pedagogų, tėvų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų požiūris į literatūrinį ugdymą(si) (doc. dr. Aldona 

Mazolevskienė, Vytauto Didžiojo universitetas) 
o Mokyklos galimybės ir iššūkiai skatinant pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą tėvų ir mokytojų požiūriu 

(dokt. Donatas Gužauskas ir prof. dr. Saulius Šukys, Lietuvos sporto universitetas) 
o STEAM ugdymo modelių įgyvendinimas pradinėje mokykloje: iššūkiai ir galimybės (doc. dr. Gražina 

Šmitienė ir prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, Klaipėdos universitetas) 
o Dailės ugdymas pradinėse klasėse: iššūkiai ir realybė (dokt. Jurga Sidabrienė, Vilniaus universitetas) 
o Mokytojų požiūris į pradinių klasių mokinių mokymosi sėkmę nuotolinio mokymosi sąlygomis (doc. dr. 

Vaiva Schoroškienė ir doc. dr. Vaiva Grabauskienė, Vilniaus universitetas) 
 

 Diskusija „Įtraukusis ugdymas: įgyvendinimo trikdžių ir galimybių naratyvas“ (Įtraukiojo ugdymo tinklas ir Švietimo 
vadybos ir lyderystės tinklas, moderuoja prof. dr. A. Galkienė, VDU ir prof. habil. dr. V. Targamadzė, VU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/95883241482  

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 95883241482 
Sekcijoje pristatomi du pranešimai, po kurių vyks diskusija 

o Įtraukiojo ugdymo apibrėžties aktualizavimas ugdymo kokybės visiems aspektu (prof. dr. Alvyra Galkienė, 
Vytauto Didžiojo universitetas) 

o 10-12 klasių mokinių kultūrinio raštingumo ugdymo strategija: Lietuvos ir Sakartvelo sociokultūrinių 
kontekstų atvejai (dokt. Giorgi Kobakhidze, Vytauto Didžiojo universitetas) 
 

 Meninio ugdymo aktualijos: iššūkiai moksliniams tyrimams ir praktinėms veikloms (Meninio ugdymo tinklas, 
moderuoja doc. dr. V. Jucevičiūtė-Bartkevičienė) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/96218508646 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 96218508646 
o Muzikos interpretacija kaip saviraiškos galimybė, taikant EIM: instrumento dalyko pamokos kontekstas 

(dr. Giedrė Gabnytė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
o Inkliuzinės mokyklos kultūros formavimo prielaidos: muzikinio ugdymo kontekstas (prof. dr. Diana 

Strakšienė ir dokt. Aušra Kardašienė, Šiaulių universitetas) 

 

 

 
  

https://zoom.us/j/98001286012
https://zoom.us/j/99523334849
https://zoom.us/j/95883241482
https://zoom.us/j/96218508646


o Etnokultūrinės muzikinės veiklos neformaliajame švietime (prof. dr. Vida Palubinskienė, Etnomuzikos 
institutas, Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“) 

o Lūkesčiai meninio ugdymo programų atnaujinimui (Laima Rutkauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija) 
 

 Meninio ugdymo aktualijos [sekcijos kalbos: lietuvių ir anglų]// Art Education [BILINGUAL SECTION] (Meninio 
ugdymo tinklas, moderuoja prof. dr. V. Tūtlys ir prof. dr. Lina Kaminskienė, VDU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/95795357940 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 95795357940 
o Muzikantų rengimo kelias nuo muzikos mokyklos iki aukštosios mokyklos: pedagogo lyderystė 

ugdomajame santykyje su besimokančiuoju (dokt. Agnė Daučianskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas) 
o Development of Piano Teaching and Learning Skills in Future Music Teachers (PhD Student Rui Li, Vytautas 

Magnus University) 
o Senior Pupils' Learning to Learn Music and Interpersonal Communication (PhD Student Bo Sun, Vytautas 

Magnus University) 
o Creating Positive Emotional States of Prospective Music Teachers in the Process of Vocal Education (PhD 

Student Yao Zhiyu, Vytautas Magnus University) 
o Development of self-efficacy of prospective music teachers in  the process of musicianship (PhD Student 

Guanhua Bi, Vytautas Magnus University) 
 

13:00 – 13:30 Pertrauka 
 
13:30 – 15:00 Teminės sekcijos (2)  
 
 Daugiakultūrė mokymosi aplinka: iššūkiai ir galimybės [sekcijos kalbos: lietuvių ir anglų] // Multicultural learning 

environment: challenges and opportunities  [BILINGUAL SECTION] (Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklas, 
moderuoja prof. dr. R. Brunevičiūtė, LSMU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/92553165489 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 92553165489 
o Learning experience of Chinese International Students in Lithuanian Universities: a qualitative study ( PhD 

student Youdi Sun, Vytautas Magnus University) 
o Development of Sustainability Communication Skills for Raising Ecological Awareness in Higher Education 

Institutions (dr. Asta Balčiūnaitienė, Vytautas Magnus University) 
o Emotional Intelligence of Students in Higher Education, Students’ Academic Achievements and 

Satisfaction with Studies (PhD student Gitana Naudužienė, Mykolas Romeris University) 
o Skaitmeninių istorijų kūrimo įrankių naudojimas būsimų pedagogų kūrybiškumo ugdymui (dokt. Inga 

Bertašienė, Mykolo Romerio universitetas/ Vilniaus kolegija) 
o Įrodymais grįstos praktikos mokymo modeliavimas rengiant slaugytojus koleginėse studijose (dokt. 

Danguolė Šakalytė, Mykolo Romerio universitetas/Utenos kolegija, ir prof. dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo 
Romerio universitetas) 
 

 Ugdymo sistemos ir metodai, įgalinantys bei skatinantys savivaldų mokymąsi (Mokymosi visą gyvenimą tinklas, 
moderuoja prof. habil. dr. P. Jucevičienė, KTU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/96800327084 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 96800327084 
o Žmogaus veiklos reikšmė mokymosi visą gyvenimą kontekste (dr. Audrius Armas, Lietuvos sporto 

universitetas) 
o Specializuotos pagalbos centro bendruomenė kaip mokymosi visą gyvenimą aplinka (dr. Edita Gelbūdienė, 

Kauno technologijos universitetas) 
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o Studentų praktikos refleksija kaip įžanga į savivaldų mokymąsi darbo vietoje (Aistė Bosienė, Kauno 

technologijos universitetas, VŠĮ Pažinimo licėjus) 
o Mokyklos veiklos efektyvumas mokymosi visą gyvenimą kontekste (doc. dr. Antanas Bagdonas ir Ilmantė 

Bagdonė, Kauno rajono savivaldybė) 
o Mokymosi galios kūrimas pamokoje taikant savivaldį mokymąsi (doc. dr. Ramutė Gaučaitė, Šiaulių 

universitetas) 
 

 Ką siūlo šiuolaikinė filosofija paradigmų virsmuose pasiklydusiam švietimui: metodologijos klausimas? (Ugdymo 
filosofijos ir švietimo politikos tinklas, moderuoja prof. dr. L. Duoblienė, VU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/97510218325 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 97510218325 
o Saleziečių prevencinės ugdymo sistemos atspindžiai arkivyskupo Mečislovo Reinio straipsniuose (dokt. 

Nerijus Pipiras, Vytauto Didžiojo universitetas) 
o Biblinės antropologijos implikacijos katalikiškam ugdymui (dokt. Juozapas Labokas, Vilniaus universitetas) 
o Vyresniųjų klasių mokinių rizominio anglų kalbos mokymosi ypatumai (dokt. Aida Kairienė, Vytauto 

Didžiojo universitetas) 
 

 Pedagogų kvalifikacijos iššūkiai ir darbo procesų skaitmenizacija (Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklas, 
moderuoja prof. dr. G. Gedvilienė, VDU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/98001286012  

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 98001286012 
o Tapti ir būti mokytoju-kūrėju įsigalinant savivaldžiam mokymuisi: ne meno disciplinų mokytojo 

ekspertiškumo ir kūrybiškumo santykis (dokt. Valentinas Butanavičius, Vytauto Didžiojo universitetas) 
o Bendradarbiavimas virtualiose mokymosi aplinkose taikant problemomis grįstą mokymą: paveikumas 

ugdymo procesui  mokant fizikos I-II gimnazijos klasėse (dokt. Irmantas Adomaitis, Vytauto Didžiojo 
universitetas) 

o Profesijos mokytojų veiklos kaita įgyvendinant šiuolaikinį kompetencijomis grindžiamą ugdymo turinį 
(dokt. Lina Vaitkutė, Vytauto Didžiojo universitetas/Veronos universitetas (Università degli Studi di Verona)) 

o Profesinis pasitenkinimo poveikis mokytojų karjeros plėtrai (dokt. Rasa Didžiulienė, Vytauto Didžiojo 
universitetas) 

o Dirbtinio intelekto taikymas profesiniame mokyme: kokių naujų gebėjimų reikia profesijos mokytojams 
(prof. dr. Genutė Gedvilienė ir prof. dr. Vidmantas Tūtlys, Vytauto Didžiojo universitetas) 
 

 Įtraukusis ugdymas: įgyvendinimo trikdžių ir galimybių naratyvas (Įtraukiojo ugdymo tinklas ir Švietimo vadybos ir 
lyderystės tinklas, moderuoja prof. dr. A. Galkienė, VDU ir prof. habil. dr. V. Targamadzė, VU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/95883241482 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 95883241482 
o Personalizuotas mokymasis - personalizuota sąvoka (María José De Urraza, Vytauto Didžiojo Universitetas) 
o „VB-MAPP“ instrumento ir programos, skirtos autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymui, 

tarplingvistinis ir tarpkultūrinis adaptavimas (dokt. Eglė Steponėnienė, Mykolo Romerio universitetas) 
o Autizmo spektro sutrikimus patiriantys vaikai ir audiovizualinės technologijos (doc. dr. Vytautas Žalys, 

Šiaulių universitetas) 
o Taikomosios elgesio analizės metodologijos taikymas užtikrinant autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų 

įtraukųjį ugdymą pradinėje mokykloje (dokt. Eglė Kairelytė-Sauliūnienė, Mykolo Romerio universitetas) 
o Vaikų, turinčių negalią, lytinio brendimo iššūkiai (doc. dr. Viktorija Piščalkienė ir Indrė Kundrotaitė, Kauno 

kolegija) 
 

 
  

https://zoom.us/j/97510218325
https://zoom.us/j/98001286012
https://zoom.us/j/95883241482


 
 Meninio ugdymo aktualijos: iššūkiai moksliniams tyrimams ir praktinėms veikloms (Meninio ugdymo tinklas, 

moderuoja doc. dr. V. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, VDU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/96218508646 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 96218508646 
o Menas mokyklos gyvenimui (dr. Arvydas Girdzijauskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos 

Vydūno gimnazija) 
o Menų ir gamtamokslinių dalykų integravimo kontekstai (prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija, ir doc. dr. Gražina Šmitienė, Klaipėdos universitetas) 
o Muzikos pedagogo komunikavimo būdai, įtraukiantys vaikus į muzikinę veiklą (dr. Daiva Žitkevičienė, 

Vytauto Didžiojo Universitetas) 
o Nuotolinio ugdymo iššūkiai ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse muzikinėse veiklose (doc. dr. Vaiva 

Jucevičiūtė-Bartkevičienė, Vytauto Didžiojo Universitetas) 
 

 Diskusija „Pasaulis vaikui: gerovės ir pažinimo darnos paieška“ (Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklas, 
moderuoja doc. dr. R. Makarskaitė-Petkevičienė, VU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/99523334849 

Prisijungti galima ir per ZOOM arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 995233348549 
 

 Diskusija „Kokį edukologijos mokslą noriu matyti Lietuvoje“? (Doktorantų tinklas, moderuoja dokt. Monika 
Orechova, VU) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/94054483303 

Prisijungti galima ZOOM programoje arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 94054483303 
 

 Diskusija „LETA kaip mokslinių projektų bendrakūros erdvė“ (Projektinės veiklos komitetas, moderuoja dr. E. 
Pranckūnienė) 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/95044214635 

Prisijungti galima ZOOM programoje arba skambinant telefonu +370 5214 1488, įvedus susitikimo ID: 95044214635 
 
15:00 – 15:30 Pertrauka 
 
15:30 – 16:30 Panelinė diskusija 
Edukologijos mokslo vertinimas Lietuvoje: skatinti negalima bausti? 
 
Prelegentai: Prof. habil. dr. P. Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), prof. dr. G. Mažeikis (Vytauto Didžiojo 
universitetas), prof. dr. L. Rupšienė (Klaipėdos universitetas), dr. E. Stumbrys (Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir 
analizės skyriaus vedėjas), dokt. V. Šadauskas (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. habil. dr. R. Želvys (Vilniaus 
universitetas). Moderuoja prof. dr. L. Duoblienė (Vilniaus universitetas).  
 
Nuoroda į transliaciją: https://zoom.us/j/99327488766 
Prisijungti galima ir per ZOOM programą arba skambinant telefonu +370 5214 1488 įvedus susitikimo ID: 99327488766 
 
16:30 – 17.00 LETA narių visuotinis susirinkimas 
 

 

Klausimais dėl programos prašome kreiptis: 
 
Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė –  
Monika Orechova, Vilniaus universitetas, 
monika.orechova@fsf.vu.lt 

https://zoom.us/j/96218508646
https://zoom.us/j/99523334849
https://zoom.us/j/94054483303
https://zoom.us/j/95044214635
https://zoom.us/j/99327488766
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