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Konferencijos organizatorius: 

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija 

 
Konferencijos vieta: 

Skuodo g. 27 Kaunas, III a. aktų salė 
 
 
 

Asmuo kontaktams: Kristina Grigaitė-Bliūmienė 

tel. +370 611 32126 

kristina.grigaite-bliumiene@ktuprogimnazija.lt 

Dalyvių išankstinė registracija (būtina): 

https://bit.ly/TIRAMISU_registracija 

Projekto numeris: 2019-1-IT02-KA201-062319 
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12:30-13:00 

 
13:00-13:15 

Dalyvių registracija 

 
KONFERENCIJOS ATIDARYMAS. Įžanginis sveikinimo žodis. 

Lydija Merfeldienė, KTU Vaižganto progimnazijos direktorė 

Alvydas Bakutis, KŠIC metodininkas 

 

Erasmus+ projektas „PIRMOJI PAGALBA – PADEDA 

IŠGYVENTI“ (TIRAMISU). Projekto idėja, tikslas, tarptautiniai 

partneriai. 

Vida Drąsutė, projekto administratorė, VšĮ „eMundus“ 

 

Uždaviniai, rezultatai, asocijuotieji partneriai Lietuvoje. 

Kristina Grigaitė-Bliūmienė, projekto koordinatorė, KTU Vaižganto progimnazija 
 

 

 

 

13:15-13:45 Dažniausios vaikų ir jaunimo traumos ir atvejo mokymo metodas 

TIRAMISU projekto sukurtose pirmosios medicinos pagalbos 

mokymo priemonėse. 

Danutė Valaitienė, vidaus medicininio audito padalinio vadovė ir vyr. mokymų 

specialistė, VšĮ „Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ 

 

 

13:45-14:05 TIRAMISU projekto ugdymo priemonių pristatymas ir 

panaudojimas pamokose. Gerosios patirties ir praktikos 
pasidalijimas 

Rima Kubiliūtė, anglų kalbos mokytoja ir 

Rita Staugienė, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, 

KTU Vaižganto progimnazija 

PLENARINIAI PRANEŠIMAI. 

Pirmosios medicinos pagalbos ugdymo svarba mokykloje 



  

 

14:05-14:30 

 

 

 
14:30-15:00 

 
15:00-16:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16:15-16:45 

Kraujavimo stabdymas: TIRAMISU Pirmosios pagalbos vadove 

analizuojama situacija ir praktinis mokymas pamokoje. 

Miglė Dumčienė, praktinio parengimo skyriaus vyriausioji specialistė 

vidaus tarnybos kapitonė, Ugniagesių gelbėtojų mokykla 

 

 
Kavos pertrauka 

 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS. TIRAMISU projekto ugdymo 

priemonių užduotys. 

Veda Lietuvos paramedikų asociacijos, Kauno miesto greitosios medicinos 

pagalbos stoties pirmosios medicinos pagalbos specialistai, Šv. Ignaco 

Lojolos kolegijos dėstytojai ir studentai, KTU Vaižganto progimnazijos 

mokytojai. 

 

I grupė „Elektroninės pirmosios medicinos pagalbos ugdymo 

priemonės“ 

Tomas Gulbinas, gamtos ir žmogaus, chemijos mokytojas metodininkas ir 

Laima Pranukevičienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė, 

KTU Vaižganto progimnazija 

 

II grupė „Kraujavimo stabdymas ir žaizdų tvarstymas“ 

Miglė Dumčienė, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus 

vyriausioji specialistė vidaus tarnybos kapitonė 

"Trauminiai sužeidimai“ 

Danutė Valaitienė, Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vidaus 

medicininio audito padalinio vadovė ir vyr. mokymų specialistė 

 

III grupė „Pradinis gaivinimas“ 

Lietuvos paramedikų asociacijos pirmosios medicinos pagalbos specialistai 

 

IV grupė „Pagalba užspringus“ 

Lietuvos paramedikų asociacijos pirmosios medicinos pagalbos specialistai 

 

APIBENDRINIMAS. 

Konferencijos dalyvių atsiliepimai ir projekto rezultatų apibendrinimas. 



  
 

Konferencijos pranešėjai ir praktinių užduočių instruktoriai 

 
Miglė Dumčienė, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus 

vyriausioji specialistė vidaus tarnybos kapitonė, Nepaprastųjų situacijų valdymo magistrė, 

Karo paramediko kursų absolventė, praktiką atlikusi Vilniaus Greitosios medicinos 

pagalbos stotyje bei Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje, šiuo metu 

rengia pirmosios medicinos pagalbos mokymus ugniagesiams gelbėtojams. 
 

 

Danutė Valaitienė, VšĮ „Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ vidaus 

medicininio audito padalinio vadovė ir vyr. mokymų specialistė, GMP išvažiuojamųjų 

brigadų narė ir VšĮ „Krizių tyrimo centro“ pirmosios medicinos pagalbos mokymo 

instruktorė. 
 

 
Rytis Malašauskas, Lietuvos paramedikų asociacijos prezidentas. 

 

 
 

Kristina Grigaitė-Bliūmienė, anglų k. mokytoja metodininkė, Kauno technologijos 

universiteto Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tarptautinių 

projektų koordinatorė ir vykdytoja. 

 
 

Rima Kubiliūtė, anglų kalbos mokytoja, redaktorė ir vertėja, tarptautinių ryšių ir 

tarptautinių renginių organizatorė, įvairių tarptautinių projektų koordinatorė ir vykdytoja, 

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija. 

 

Rita Staugienė, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, tarptautinių projektų dalyvė, Kauno 

technologijos universiteto Vaižganto progimnazija. 

 
 

Tomas Gulbinas, gamtos ir žmogaus, chemijos mokytojas metodininkas, tarptautinių 

projektų dalyvis, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija. 

 
 

 

Laima Pranukevičienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė, tarptautinių projektų 

dalyvė, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija. 

 

 

 


