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Studijos, stažuotės:  

1. Istorijos doktorantūros studijos - Rubenas Bukavickas, istorijos mokytojas. 

2. Pedagoginės psichologijos magistrantūros studijos - Eglė Kelpšienė, mokyklos psichologo 

asistentė, klasių vadovė. 

3. Pedagogikos studijos – lietuvių kalbos mokytojos Vitalija Mišinskaitė, Neringa Sadauskienė. 

4. Ikimokyklinės priešmokyklinės pedagogikos studijos – ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

Simona Venckienė, Gabrielė Kumutaitytė. 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, PATIRTIES SKLAIDA, INTERNETINĖS 

PASKAITOS, SEMINARAI 

 

2020-08-04 Lietuvos žmonių su negalia sąjungos seminare „Bendravimo žmonėmis, turinčiais 

negalią, ypatumai“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2020-08-24 UAB „Šviesa“ Mokymo centro mokymuose „Lietuvių kalbos pamokų 

organizavimas 1-4 klasėse pasitelkiant mišraus ugdymo metodą kuriant įvairius mokymo(si) 

scenarijus pagal serijos TAIP vadovėlius“ dalyvavo  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2020-08-24 UAB „Šviesa“ Mokymo centro mokymuose „Kaip dirbti su vadovėliu Matematika 

2“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2020-08-25 Trakų švietimo centro paskaitoje „Mažinti krūvį-didinti motyvaciją. Sėkmingiausi 

nuotolinio  mokymo metodai“ dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas, 

biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės 

Vida Viršilienė, Irena Šerkienė, Ilona Papievienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta 

Butkienė, anglų kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas, matematikos mokytoja 

metodininkė Elena Lučinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2020-08-31 Pedagogas.lt nuotoliniuose mokymuose ,,EMA – efektyvi pagalba mokytojo darbe. 

Mokytojo praktiko patarimai dar efektyvesniam EMA panaudojimui“ dalyvavo matematikos 

mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2020-09-10  UAB „Šviesa“ Mokymo centro mokymuose „Ugdymo priemonės pagilintam anglų 

kalbos mokymui pradinėse klasėse“ dalyvavo  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė. 

 

2020-09-21 Šilutės r. ŠPT seminare ,,Nuotolinio darbo su mokiniais programų praktinis 

įsisavinimas“ dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2020-09-21 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiojoje programoje dalyvavo 

technologijų vyresnioji mokytoja Sonata Rangienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

2020-09-21 Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos mini mokymuose – kūrybinė praktinė 

laboratorija ,,Nuotolinio darbo su mokiniais programų praktinis įsisavinimas“ dalyvavo 

matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 



2020-09-21 Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuro mokymuose ,,Sveikatos žinių 

atestavimas“ dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2020-09-22 UAB „Šviesa“ mokymo centro seminare „Lietuvių kalba. Teksto kūrimo strategijos 

7-8 klasėse“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2020-09-24 VšĮ „RV Agentūra“ mokytojų konferencijoje „Darni mokykla“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2020-09-25 UAB „Šviesa“ mokymo centro seminare „Kaip dirbti su vadovėliu LIETUVIŲ 

KALBA 9, s. LINGUA“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2020-09-29 Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuro seminare ,,Azartinių lošimų 

priklausomybės prevencija“ dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2020-09-30 VDU Švietimo akademijos profesinio tobulinimo instituto mokymuose „Mokyklos 

darbo tarybos narių kompetencija: tarybos rinkimų organizavimas“ dalyvavo lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2020-10-01 Pedagogas.lt nuotolinėje paskaitoje ,,EMA analizės įrankiai vertinimui ir 

įsivertinimui bei individualios pažangos stebėjimui“ dalyvavo matematikos mokytoja 

metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2020-10-05 Šilutės r. ŠPT metodinėje veikloje „Nematerialus kultūros paveldas – tiltas tarp 

Europos ir Azijos“ dalyvavo geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo 

mokytojas Ramūnas Grikšas. 

 

2020-10-08 Lietuvos vaikų ir jaunimo centro konferencijoje „Nestabilus ryšys: santykiai ir 

ugdymas nuotolinio mokymosi realybėje“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Ilona Papievienė. 

 

 

2021 m. spalio 13 d. Šilutės rajono geografijos mokytojai (Ramūnas 

Grikšas) susitiko H. Šojaus dvare aptarti svarbių klausimų ir praleisti 

popietę Azijos ir Europos kultūrų apsuptyje. 

 

2020-10-20 VŠĮ Trakų švietimo centro konferencijoje „Darželis šiandien: iššūkiai ir sprendimai“ 

dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė, ikimokyklinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja Laima Bušininkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Sonata Rangienė. 

 

2020-10-21 Šilutės r. Žibų mokyklos metodinėje dienoje „Integruota pamoka. Spiros kerėjimas“ 

dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta 

Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė. 

 

2020-10-26 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro respublikinėje metodinėje-

praktinėje konferencijoje ,,Šiuolaikiniai metodai pamokoje – mokinio sėkmė“ dalyvavo 

vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra 

Rimkuvienė. 



2020-10-26 VIPT asociacijos skaitmeninio raštingumo mokymuose „Bendradarbiavimas TAU. 

Bendrauk ir dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas ir dalijimasis su kitais“ dalyvavo dailės 

mokytoja metodininkė Rita Tarvydienė. 

 

2020-10-27 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro konferencijoje ,,30 Tikėjimo 

ir Vilties metų“, skirta dorinio ugdymo 30-mečiui paminėti“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2020-10-27 Goethe's institutas nuotolinėje paskaitoje ,,Matematiniai eksperimentai – tobulas 

pirmasis žingsnis į matematikos pasaulį“ dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena 

Lučinskienė. 

 

2021-10-27 Pedagogas.lt nuotolinėje paskaitoje ,,EMA Mažiesiems: kas tai ir nuo ko pradėti?” 

dalyvavo priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2020-10-28 Vytauto Didžiojo universiteto konferencijoje ,,LINK BALANSO-virtualus ir gyvasis 

mokymasis“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2020-10-28 UAB ,,ŠVIESA“ mokymo centro internetinėje paskaitoje „Sėkmingas ir įdomus 

startas su lietuvių kalbos ir matematikos testais 2 klasei. Kaip tinkamai pasirengti mokinių 

pasiekimų patikrinimui“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, 

Irena Šerkienė, Ilona Papievienė. 

 

2020-10-29 Šilutės r. Žibų mokyklos metodinėje dienoje „Girdimojo suvokimo įtaka sėkmingam 

ugdymuisi“, „Kaip sudominti pradinuką skaityti“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji 

pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, 

socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2020-10-29 UAB Šviesa mokymo centro konferencijoje „Šiuolaikinis išsilavinimas: gamtos 

mokslų vektoriai“ dalyvavo biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2020-10-29 „Įvairovės ir edukacijos namai“ nuotoliniame seminare „Kaip kalbėti(s) apie 

lytiškumą su paaugliais?“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2020-11-03 ŠRŠPT metodinėje veikloje „Ko reikia, kad padėčiau kitiems?“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Vida Viršilienė, Ilona Papievienė. 

 

2020-11-03 Šilutės r. ŠPT seminare ,,Vaiko gerovės komisijos indėlis į vaiko gerovės 

užtikrinimą“ dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2020-11-05 Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos metodiniame susirinkime „Všį „Taikos 

Kelias“ teikiama pagalba priklausomiems žmonėms“, „Žaidimų taikymas psichologiniame 

konsultavime“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2021 m. lapkričio 12 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

virtualiame susirinkime dalijosi savo darbo patirtimi „STEAM metodo 

pritaikymas  ugdomojoje veikloje“. Šilutės r. Kintų pagrindinės 

mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sonata 

Rangienė  parengė informatyvų pristatymą „STEAM veiklos“. 



 

2020-11-25 UAB Šviesa mokymo centro paskaitoje „Mokinio individualios pažangos stebėjimas 

gimnazijoje“ dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2020-11-25 Šilutės r. ŠPT metodinėje veikloje „Kas įtakoja pamokos kokybę?“ dalyvavo etikos 

vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas. 

 

2020-11-25 – 2020-11-26 Tradicijų centro „Būties ratu“ tarptautinėje konferencijoje „AUGO 

AUGO PUPA IR UŽAUGO IKI DANGAUS...“ skirta Eugenijai Šimkūnaitei (1920 – 1996) 

atminti“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2021-11-26 VIPT asociacijos nuotoliniuose skaitmeninio raštingumo mokymuose 

,,Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir 

dalijimasis su kitais“ dalyvavo teatro vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2020-11-30 Lietuvos Nacionalinis kultūros centro Kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir 

pratybose dalyvavo dailės mokytoja metodininkė Rita Tarvydienė.   

 

2020-12-01 Whatansu. Mokymuose nuotoliniu būdu „Mokymai klasių vadovams: tėvų 

susirinkimų organizavimas bei priklausomybių prevencija“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2020-12-02 UAB ,,Šviesa“ mokymo centro paskaitoje ,,Dalijamės patirtimi: skaitmeninės 

EDUKA klasės užduotys sklandžiam priešmokyklinukų mokymui(si)“ dalyvavo logopedė, 

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2020-12-03 kvalifikacijos tobulinimo www.pedagogas.lt paskaitoje ,,Krūvio pedagogui 

mažinimas naudojant skaitmeninį ugdymo turinį“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji 

pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2020-12-03 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos seminare 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2020-12-03 internetinėje paskaitoje „Mokinio individualios pažangos stebėjimas progimnazijoje 

naudojantis „EDUKA klase“ dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2020-12-09 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos seminare ,,Ugdome jaunąjį 

skaitytoją: ką reikia žinoti?“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2020-12-11 Šilutės r. ŠPT nuotoliniame seminare ,,Informacija socialiniam pedagogui“ dalyvavo 

socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2020-12-14 mokymuose „Susipažink su Teatcher Lead Tech“ programa“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2020-12-14 ŠRŠPT mokymuose „Kad kalėdiniai pavėlyjimai pildytųsi, reikia prasmingai 

praleisti Advento laiką...“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta 

Matvėjėvienė, Irena Šerkienė, Ilona Papievienė. 

http://www.pedagogas.lt/


 

2020-12-17 www.ugdymomeistrai.lt paskaitoje „Kodėl kalbame apie reitingus?“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Irena Šerkienė. 

 

2020-12-18 Nacionalinė švietimo agentūros mokymuose „Mokinių tėvų susirinkimų vedimas 

priklausomybių prevencijos temomis“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė. 

 

2020-12-21 Asociacijos ,,Kitoks Vaikas“ tarptautiniame seminare ,,Autizmo spektro sutrikimą 

turinčių vaikų mokymosi ypatumai COVID-19 pandemijos kontekste“ dalyvavo vyresnioji 

logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2020-12-21 Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos internetinėje paskaitoje ,,Fizinio 

ugdymo pamoka pradinėse klasėse: nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Irena Šerkienė. 

 

2020-12-22 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro respublikinėje mokytojų metodinėje-

praktinėje konferencijoje „Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant 

skirtingų gebėjimų mokinius“ dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė, 

vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2020-12-22 Všį inovacijų biuro sklaidos renginyje „Psichologinės gerovės stiprinimas Lietuvos 

mokyklose“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

Sausio-kovo mėnesiais socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė dalyvavo rajono socialiniams pedagogams skirtuose 16 

veiklų su psichologu popiečių „Psichologinis atsparumas ir jo 

didinimas“, kurios buvo  organizuojamos nuotoliniu būdu.  

 

2021-01- 04-05 BIG01328 Google mokymuose Saugaus elgesio internete programa „Būk 

interneto genijus“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Irena 

Šerkienė, Ilona Papievienė. 

 

2021-01-15 Trakų švietimo centro konferencijoje „Ugdymas ir psichologija 2021“ dalyvavo 

socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, psichologo asistentė Eglė Kelpšienė, 

istorijos vyresnysis mokytojas Rubenas Bukavickas. 

 

2021-01-19 VŠĮ ,,mokymosi mokykla“ praktinėje nuotolinėje konferencijoje ,,NUO IKI MO“ 

dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Elvyra Rimkuvienė, ikimokylinio ugdymo vyresnioji mokytoja Laima Bušininkienė. 

 

2021-01-19 Ugdymomeistrai.lt diskusijoje „Ar mokytojas ir mokinys turi būti Lygūs?“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2021-01-20 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vaizdo konferencijoje ,,Kaip suderinti 

sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, kad mokiniai patirtų ugdymo sėkmę“ dalyvavo matematikos 

mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2021-01-20 Šilutės r. ŠPT nuotoliniame seminare ,,Virtuali popietė su psichologo asistentu 

Andrejumi Ivanovu ,,Priklausomybės ligomis sergančiųjų reabilitacijos principai ir pagalbos 

galimybės paaugliams“ dalyvavo matematikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 



 

2021-01-26 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro paskaitoje „Kitoks požiūris į mokymosi 

motyvacijos ugdymą“ dalyvavo fizikos, matematikos mokytojas metodininkas Pranciškus 

Viršilas. 

 

2021-01-26 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro paskaitoje „Emocinio intelekto 

ugdymas“ dalyvavo fizikos, matematikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2021-01-27 VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ forume „Kokią įtaką kuria mokykla?“ dalyvavo 

etikos vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas. 

 

2021-01-30 Lituanistų sambūrio narių susirinkime 2021. Viktorija Daujotytė ir Vykintas 

Vaitkevičius „Marija Gimbutienė  ir jos aktualumas šiandien Lietuvoje“, Aldona Kruševičiūtė 

„Ar turi ką pasakyti šimtametis Vytautas Mačernis dabarties jaunimui?“                                                                   

Irena Smetonienė „Jono Jablonskio šiuolaikiškumas“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2021-02-02 RIUKKPA konferencijoje „Lietuvos mažųjų žaidynės. Organizavimo ir teisėjavimo 

metodika“ dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas Laimondas 

Taroza, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2021-02-02 Šilutės r. ŠPT seminare ,,Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas“ 

dalyvavo matematikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2021-02-04 Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos Virtualioje matematikos mokytojų 

kūrybinėje - praktinėje laboratorijoje ,,Kahoot“ programos praktinis įsisavinimas“ dalyvavo 

matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2021-02-04 Ugdymo plėtotės centro seminare Naglis Kardelis. „Lietuvybė ir europietiškumas: 

apie autentiką kalboje ir būtyje“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 

Sodonienė. 

 

2021-02-06 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimas Suomijoje“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

 

2021 m. vasario 17 d. rajono fizinio ugdymo mokytojai virtualiame susirinkime 

diskutavo tema: kasdienės nuotolinio ugdymo aktualijos, sunkumai, patirtys. 

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė su kolegomis dalinosi 

naujienomis iš seminaro „Nuotolinis fizinis ugdymas“.  

 

 

2021-02-08 diskusijoje „Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų 

veiksmingai ja pasinaudoti?“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta 

Matvėjėvienė. 

 

2021-02-08 – 06-04 Vilniaus universiteto, filosofijos fakulteto Pedagogų kompetencijų 

tobulinimo ir plėtros centro kompetencijų tobulinimo programoje „Skaitmeninio raštingumo ir 

technologinės kūrybos įgūdžių tobulinimas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Irena Šerkienė. 

 



2021-02-09 Lietuvos vaikų ir jaunimo centro seminare „Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: 

kūrybiškumas ir kritinis mąstymas“ dalyvavo istorijos vyresnysis mokytojas Rubenas 

Bukavickas. 

 

2021-02-09 seminare „Kuriame saugų internetą kartu“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

Geografijos mokytojai (mokytojas Ramūnas Grikšas) 2021 m. 

vasario 9 d. virtualiame susirinkime aptarė, kaip pandemijos 

sąlygomis organizuos mokiniams konkursus ir olimpiadas, dalijosi 

patirtimi, kaip nuotoliniame ugdyme panaudoja kūrybiškus ir 

inovatyvius metodus. 

 

2021-02-10 UAB ,,ŠVIESA“ mokymo centro paskaitoje „Informatinio mąstymo ugdymas 3-4 

klasėse: metodai ir praktiniai patarimai“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės 

Vida Viršilienė, Ilona Papievienė. 

 

2021-02-10 UAB „Šviesa“ mokymo centro seminare „Fizinio ugdymo pamokos 1-4 klasėse“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2021-02-10 Nacionalinė švietimo agentūros seminare „Saugios elektroninės erdvės vaikams 

kūrimas“ dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2021-02-10 seminare „Ugdymo meistrai: Kokios mokyklos reikia tėvams?“ dalyvavo lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2021-02-11 Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro seminare ,,Skaitmeninių įrankių 

panaudojimas tikybos pamokose: pamokos knygų kūrimas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-02-11 VŠĮ mokymosi mokyklos seminare „Kokios mokyklos reikia tėvams?“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-02-15 mokymuose su Rūta Gudmonaite „Mokytojų komandos stiprinimas“ dalyvavo 

vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra 

Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, 

Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2021-02-18-20 Lazdijų švietimo centro tarptautinėje praktinėje konferencijoje ,,Pasaulis man 

padeda. Kaip sukurti visuomenę, padedančią specialiųjų poreikių vaikams augti saugiai, oriai ir 

džiaugsmingai?“ dalyvavo logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-02-21 seminare „5 priežastys, kurios trukdo nusimesti emocinę naštą ir gyventi 

džiaugsmingai“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2021-02-22 UAB „Šviesa“ Mokymo centro  internetinėje paskaitoje „Informatinio mąstymo 

ugdymas 3-4 klasėse: metodai ir praktiniai patarimai“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-02-22 Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, dalyvavo Klaipėdos 

universiteto Tęstinių studijų centro organizuotoje mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoje 

MENTORIAVIMAS:ANDRAGOGINĖ PRAKTIKA. 



 

2021-02-23 UAB „Šviesa“ Mokymo centro internetinėje paskaitoje „LIETUVIŲ KALBA 

PROGIMNAZIJOS KLASĖSE NUOTOLINIU BŪDU: kaip įveikti mokymosi spragas, 

atsirandančias dėl nepakankamų galimybių įsisavinti mokymosi turinį“ dalyvavo lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2021-02-25 Šilutės r. Žibų mokyklos metodinėje dienoje „Pradinuko užklasinis skaitymas“, 

„Keitimasis patirčių bankais“ dalyvavo logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, 

Irena Šerkienė, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2021-02-25 Socialinių mokslų kolegijos Švietimo pokyčių forume „2021/Menas mokyti(s) 

prasmingai“ dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2021-02-26 VšĮ „Edukateka“ mokymuose „Kaip įstaigos valdyme įgalinti duomenis apie 

ugdymą? dalyvavo direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ramūnas Grikšas. 

 

2021-03-03 kvalifikacijos tobulinimo konferencijoje www.pedagogas.lt „Bendravimas 

suprantamas visiems“ dalyvavo fizikos, matematikos mokytojas metodininkas Pranciškus 

Viršilas, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, dalyvavo vyresnioji logopedė, 

specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, psichologo 

asistentė Eglė Kelpšienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Vida 

Viršilienė, Irena Šerkienė, Ilona Papievienė, istorijos vyresnysis mokytojas Rubenas Bukavickas, 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2021-03-03 Lietuvos vaikų ir jaunimo centro seminare „Vertinimas ir įsivertinimas: augame 

kartu su vaiku“ dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2021-03-05 Trakų švietimo centro konferencijoje „Darželis šiandien: sklandus darbas grupėse“ 

dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Laima 

Bušininkienė, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Mačiulaitienė, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza, 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2021-03-09 Šilutės r. ŠPT seminare ,,Skaitmeninis raštingumas“ dalyvavo socialinė pedagogė 

metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, etikos, 

geografijos vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės 

Asta Matvėjėvienė, Irena Šerkienė, Ilona Papievienė, dailės mokytoja metodininkė Rita 

Tarvydienė, istorijos vyresnysis mokytojas Rubenas Bukavickas, anglų kalbos mokytoja Gintarė 

Mačiulaitienė, matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Laima Bušininkienė. 

 

2021-03-09 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro mokymuose „Užduočių 

kūrimo programa Flippity“ dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2021-04-09 ŠŠPT seminare „Savo paties elektroninių testų kūrimas naudojant eTest.lt sistemą“ 

dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2021-03-10 Všį Trakų švietimo centro seminare „Vaikų drausminimas be bausmių“ dalyvavo  

ikimokylinio ugdymo vyresnioji mokytoja Laima Bušininkienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Simona Venckienė. 

http://www.pedagogas.lt/


 

2021-03-10 seminare ,,Pozityvus ir kūrybiškas ugdymas ikimokykliniame ugdymo įstaigoje“ 

dalyvavo meninio ugdymo mokytoja Simona Venckienė. 

 

2021-03-15 paskaitoje „Vaikų pareigingumas, atsakomybė ir motyvacija“ dalyvavo 

psichologijos vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2021-03-16 mokymuose su Rūta Gudmonaite „Mokinių įgalinimas“ dalyvavo vyresnioji 

logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, 

Irena Šerkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2021-03-16 pedagogas.lt seminare „Lyčių stereotipai ugdyme: dėl ko galime sutarti?“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Irena Šerkienė, Ilona Papievienė. 

 

2021-03-16 UAB „Šviesa“ Mokymo centro mokymuose „Praktiniai patarimai, kaip 

užsieniečiams sudėtingą lietuvių kalbos gramatiką, išmokti paprastai“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-03-16 seminare „KONTEKSTAI, ĮTRAUKIANTYS MOKINIUS Į LITERATŪROS 

ANALIZĘ 11-12 kl.: tarpdalykinių projektų temos, struktūra, žingsniai“ dalyvavo lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2021-03-17 Projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“ mokymų kurse „Psichikos 

sveikatos kompetencijų didinimas“ dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė. 

 

2021-03-17 Kauno „Vyturio“ gimnazijos respublikinėje konferencijoje-forume „Įtraukusis 

ugdymas. Žinojimas, veikimas, tikėjimas- vartai į vaiko sėkmę“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Vida Viršilienė. 

 

2021-03-17 Pedagogas.lt seminare „Nuotolinis mokymas(is). ,,Kaip pasirengti ir kokias 

priemones pasitelkti į pagalbą?“ dalyvavo priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Sonata Rangienė. 

 

2021-03-17-18, 04-22-23 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų  mokymuose dirbti su dalyko 

vertinimo turiniu TAO vertinimo sistemoje dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė. 

 

2021-03-19 NŠA informaciniame renginyje apie projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams 

kūrimas“ dalyvavo direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ramūnas Grikšas. 

 

2021-03-07 Panevėžio ŠC forume „Kiek GEROS MOKYKLOS geroje mokykloje?“ dalyvavo 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ramūnas Grikšas. 

 

2021-03-22 VŠĮ ,,Mokymosi mokykla“ diskusijoje ,,Lyčių stereotipai ugdyme: dėl ko galime 

sutarti?“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-03-22 Šilutės r. sav. Sveikatos biuro paskaitoje G. Čaplinsko „Covid – 19 aktualijos“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 



2021-03-29 UAB „Šviesa“ mokymo centro seminare „Fizinio ugdymo vadovėliai 1-4 klasei“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2021-03-31 Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro konferencijoje ,,Įkvepiančios 

(ne)GALIOS istorijos“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-03-31 VŠĮ ,,Mokymosi mokykla“ nuotolinėje konferencijoje ,,Kaip padėti pradinukams 

sėkmingai grįžti į klases?“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona 

Papievienė. 

 

2021-03-31 mokymuose, projekte ,,Mes šokame“  Zoom platforma dalyvavo šokio mokytoja 

Simona Venckienė. 

 

Kintų pagrindinės mokyklos 8 ir 9 klasėse kovo 31 d. vykusiose 

pamokose „Ką žinai apie tarmes?“ lietuvių kalba buvo integruota ne tik 

su etika, bet ir su geografija, pilietiškumo ugdymu. Mokytojų Nijolės 

Sodonienės ir Ramūno Grikšo sumanymas pasiteisino, nes mokymasis 

sėkmingai vyko įvairiais būdais naudojantis virtualia  mokymosi 

aplinka  „Google Workspace for Education“. 

 

2021-04-06 Lietuvos nacionalinis kultūros centro seminare „Pasirengimas 2021 m. Lietuvos 

vaikų ir moksleivių -  kūrybos atlikėjų – konkursui „Tramtatulis“ dalyvavo pradinio ugdymo 

muzikos ir neformalaus švietimo vyresnioji mokytoja Laima Bušininkienė. 

 

2021-04-06 Klaipėdos rajono švietimo centro seminare „eTwinning projektų integravimas į 

ugdymo procesą“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-04-07 Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos vebinare „Kūrybinių įgūdžių ir kritinio  

mąstymo lavinimas pamokose“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Ilona Papievienė, anglų kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2021-04-08 Prienų ŠPT konferencijoje „Lyderystė mokymuisi“ dalyvavo direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui Ramūnas Grikšas. 

 

2021-04-08 mokymuose su Rūta Gudmonaite „Tėvų ir kitų dalininkų įtraukimas“ dalyvavo 

vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra 

Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, 

Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2021-04-08 Prienų švietimo pagalbos tarnybos konferencijoje „Lyderystė mokymuisi“ dalyvavo 

psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2021-04-12 paskaitoje „Vaikų pasaulis. Liaukimės kalbėtis su jais kaip su lygiais“ dalyvavo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2021-04-13 Klaipėdos miesto Pedagogų švietimo ir kultūros centro Kvalifikacijos tobulinimo 

programoje „Pedagogų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ dalyvavo direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui Ramūnas Grikšas. 

 



2021-04-14 Kauno PKC forume „Eduaction 2021:Menas mokyti(s) prasmingai“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2021-04-14 Kelmės ŠPT seminare „Mano šeimos portretas“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Irena Šerkienė. 

 

2021-04-19 UAB „Šviesa“ mokymo centro paskaitoje „Gamtos įvairovės grožis ir paslaptys 

pagal Marių Čepulį“ dalyvavo biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies. 

 

2021-04-19 ŠRŠPT seminare „Ko reikia, kad padėčiau kitam?“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Vida Viršilienė. 

 

2021-04-21 Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnybos popietėje ,,Prie žinių versmės. Geros mokyklos 

link. Lietuviškasis da Vinčis – kun. Jurgis Ambraziejus Pabrėža“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė, tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-04-21 Šilutės rajono ŠPT respublikinėje mokslinėje pažintinėje konferencijoje „J. G. 

Herderio skaitymai 2“ dalyvavo istorijos vyresnysis mokytojas Rubenas Bukavickas. 

 

2021-04-26 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro respublikiniame forume 

„Reflektyvus mokymas(is): kai teorija tampa praktika“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2021-04-26 MB Prasanta seminare „Žaidimai žaidžia vaikus“ dalyvavo psichologijos vyresnysis 

mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2021-04-27 Pedagogas.lt vebinare „Kaip derinti skaitmenines mokymo priemones „EDUKA 

klasė“ ir EMA pradiniame ugdyme“ dalyvavo anglų kalbos mokytoja Gintarė Mačiulaitienė. 

 

2021-04-28 „Viešieji interneto prieigos taškai“ seminare „Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir 

dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“ dalyvavo rusų 

kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2021-04-29 UAB „Šviesa“ Mokymo centro mokymuose „Pasaulio pažinimo laboratorija: 

tyrinėju, ieškau, pažįstu“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, 

Ilona Papievienė. 

 

2021-04-30 VŠĮ ,,Mokymosi mokykla“ vebinare ,,Kūrybinės dirbtuvės: kaip sukurti vaikų 

kūrybiškumą skatinančią aplinką?“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės 

Irena Šerkienė, Ilona Papievienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Mačiulaitienė. 

2021-05-03 VŠĮ mokymosi mokykla vebinare „Idealios ugdymo programos-misija (ne) 

įmanoma?“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-05-03-04 Nacionalinės švietimo agentūros seminare „Specialiosios mokymo priemonės. Jų 

pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius“ dalyvavo rusų kalbos 

vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 



2021-05-03-06-02 Nacionalinė švietimo agentūros seminare „Mokyklų darbuotojų, 

koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ 

dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2021-05-06 Všį Gyvenimo universitetas LT nuotolinėje konferencijoje „Neuromokslo paslaptys: 

neišnaudota smegenų galia“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2021-05-06 ŠŠPT seminare „Išmokimo pamatavimas ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“ 

dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2021-05-07 Klaipėdos rajono švietimo centro nuotolinėje tarptautinėje praktinėje konferencijoje 

,,Vaiko kelias į gražią kalbą per garsų, kvapų, spalvų pasaulį“ dalyvavo vyresnioji logopedė, 

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-05-07 VŠĮ Trakų švietimo centro seminare „Vaikų pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva 

Kaunienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Laima Bušininkienė, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Mačiulaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Sonata Rangienė. 

2021-05-10 paskaitoje „Ypatingas susirūpinimas auklėjimu. Kas nutiko?“ dalyvavo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2021-05-11 Kauno miesto savivaldybės švietimo centro Tarptautiniame švietimo forume 

„Mokykla be patyčių. Skandinavijos šalių ir Kauno miesto mokyklų patirtis“ dalyvavo socialinė 

pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2021-05-11 Įgyvendinant Praktinių studijų dienų veiklą 

(projektas „Lyderių laikas“) Kintų, Usėnų, Katyčių pagrindinės 

mokyklos (komanda KUK) 2020-2021 m. m. dalyvauja 

bendradarbiavimo projekte „Lietuva pasaulyje“. Į šį projektą 

įsitraukė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai: 

Laima Bušininkienė, Daiva Kaunienė, Sonata Rangienė, Simona 

Venckienė. 

 

2021-05-13 Saulės privačios gimnazijos seminare ,,Sveikesnės mitybos link…“ dalyvavo 

technologijų vyresnioji mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2021-05-14 Panevėžio švietimo centro respublikinėje metodinėje konferencijoje ,,Šiuolaikinio 

mokymo(si) planavimas ir įsivertinimas“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-05-17 Trakų švietimo centro seminare „Kaip tinkamai drausminti vaikus?“ dalyvavo 

socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2021-05-18 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro seminare „Vokalas ir 

improvizacija: kelias į laisvą variaciją“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė. 

 

2021-05-19 VšĮ Trakų švietimo centro, VšĮ „Gyvenimo universitetas LT“ mokymuose „Klasės 

vadovas 2021“ dalyvavo psichologijos vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza. 

 



2021-05-20 Šilutės r. Žibų pradinės mokyklos metodinėje dienoje „Vaizdinių – metodinių 

priemonių skaitymo gerinimui“ pristatymas“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytojos 

metodininkės Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, socialinė 

pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2021-05-20 Šilutės r. ŠPT seminare ,,Nuotolinio ugdymo kokybės svertai ir iššūkiai“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Ilona Papievienė. 

 

2021-05-20 Šilutės ŠPT Nijolė Sodonienė ir Elena Lučinskienė, 

Kintų pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės, vedė atvirą 

integruotą nuotolinę lietuvių kalbos ir matematikos pamoką Kintų 

pagrindinės mokyklos 7 kl. mokiniams „Skaičiai ir skaitvardžiai 

lietuvių mįslėse“, kurią stebėjo ir aptarė 16 rajono mokytojų.   

 

2021-05-20 Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos seminare „Metodinės priemonės ir jų 

turinys pagal vaiko pažintines galias“ dalyvavo ir savo veiklą pristatė ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

2021-05-20 Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos seminare „Kalbos ugdymas ankstyvajame 

amžiuje“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

2021-05-26 NŠA paskaitoje „Emocinio intelekto ugdymas“ dalyvavo fizikos, matematikos 

mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2021-05-27 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro mokymuose ,,Kūrybiškumą 

ugdančios strategijos priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“ dalyvavo priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2021-06-01 VŠĮ mokymosi mokykla mokymuose „Kaip tinkamai pasiruošti kompetencijų 

vertinimui?“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-06-02 VŠĮ mokymosi mokykla diskusijoje „Kodėl tiek mažai vyrų moko vaikus?“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-06-02 seminare „Mokslo ir praktikos sintezė: universalaus dizaino mokymesi taikymo 

patirtys“ dalyvavo technologijų vyresnioji mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2021-06-02 Dalyvavo vaikų turizmo mokymuose ir išlaikė turizmo renginių vadovo saugos ir 

sveikatos klausimais teorinių žinių testą istorijos vyresnysis mokytojas Rubenas Bukavickas. 

 

2021-06-03 forume „Skaitmenizacijos realybė“ dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2021-06-03 seminare ,,Dėl pradinių klasių mokinių skaitymo gebėjimų įvertinimo ir skaityti 

skatinančių ugdymo būdų“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-06-03 mokymuose su Daiva Jakavonyte-Staškuviene „Efektyvių skaitymo gebėjimų 

ugdymas“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, 



Asta Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė. 

 

2021-06-04 Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centro paskaitoje ,,Skaitmeninio 

raštingumo ir technologinės kūrybos įgūdžių tobulinimas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos 

metodininkės Vida Viršilienė, Ilona Papievienė. 

 

2021-06-04 Anykščių rajono ŠPT paskaitoje „Atsiminimų rinkimas ir jų panaudojimas pamokų 

metu“ dalyvavo istorijos vyresnysis mokytojas Rubenas Bukavickas. 

 

2021-06-07 UAB „Šviesa“ Mokymo centro mokymuose „Kaip mokyti(s) matematikos“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, Ilona Papievienė. 

  

2021-06-10 kvalifikacijos tobulinimo mokymuose www.reflektus.lt  „Reflektavimo sistema 

geram mokymuisi“ dalyvavo fizikos, matematikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2021-06-10 VŠĮ ,,EDUKATEKA“ seminare ,,Vaikų garsų tarimo sutrikimai: atpažinimas ir 

įveikimas“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-06-10 Vytauto Didžiojo universiteto seminare „Neišplėtotosios kalbos požymiai 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji 

pedagogė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-06-10 mokyklos pagalbos mokiniui specialistės: Elvyra 

Rimkuvienė - specialioji pedagogė, logopedė, Jurgita 

Tamošiūnienė - socialinė pedagogė, Eglė Kelpšienė - psichologo 

asistentė, organizavo tradicine tapusią popietę „Dovana Lietuvai – 

spalvota vasara“ pradinių klasių specialiųjų ugdymosi poreikių bei 

logopedines pratybas lankantiems mokiniams, skirtą skaitymo 

įgūdžių gebėjimams gerinti, įgalinančią mokytis bendrauti bei 

bendradarbiauti, būti aktyviais, smalsiais ir kūrybiškais.  

 

2021-06-16 seminare „Emociniai poreikiai komunikacijoje. Kaip išnaudoti emocijų energiją 

pamokoje?“ dalyvavo anglų kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2021-06-16 Šilutės r. ŠPT seminare ,,Emociniai poreikiai komunikacijoje. Kaip išnaudoti 

emocijų energiją pamokoje“ dalyvavo fizikos, matematikos mokytojas metodininkas Pranciškus 

Viršilas. 

 

_______________ 

 

 

Jurgita Tamošiūnienė, el. p. jurgitatamosiuniene@kintumokykla.lt 

mailto:jurgitatamosiuniene@kintumokykla.lt

