
TOBULINIMASIS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, PATIRTIES SKLAIDA 

2015-2016 M. M. 

 

2015 m. rugsėjo 17 d. internetinėje paskaitoje „Gamtos mokslai-kaip darni visuma. Probleminis 

mokymas su Tyrėjo užrašais-naujas žingsnis geresnių gamtamokslinių rezultatų link“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2015 m. rugsėjo 29 d. internetinėje paskaitoje „Pamokos kokybė: struktūra, požymiai, 

principai“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, fizikos 

mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2015 m. rugsėjo 30 d. internetinėje paskaitoje „Vertinimo ir įsivertinimo galimybės pradinėse 

klasėse“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Irena 

Šerkienė. 

 

2015 m. spalio 2 d. internetinėje paskaitoje „Mokymo ir mokymosi metodai“ dalyvavo fizikos 

mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2015 m. spalio 7 d. seminare „Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, dalyvavimas bendrose 

kūno kultūros pamokose“ LSU dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2015 m. spalio 14 d. seminare „Verslumas kultūroje“ Šilutės Švietimo pagalbos tarnyboje 

dalyvavo būrelio vadovė Reda Liucija Cirtautienė, teatro vyresnioji mokytoja Asta 

Neimantienė. 

 

2015 m. spalio 19 d. internetinėje paskaitoje „Patrauklus lietuvių kalbos mokymas(is) su 

įgarsintais diktantais“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2015 m. spalio 19 d. seminare „Kaip integruoti anglų kalbos ir kitų dalykų žinių bei gebėjimų 

ugdymą“ LAKMA dalyvavo anglų kalbos mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2015 m. spalio 20 d. internetinėje paskaitoje „Mokymo ir mokymosi metodai“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Irena Šerkienė. 

 

2015 m. spalio 20 d. seminare „Emalio meno technologijos“ Šilutės r. Švietimo pagalbos 

tarnyboje dalyvavo technologijų vyresnioji mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2015 m. spalio 20 d. internetinėje paskaitoje „Vertinimas: tikslai, kompetencijos, metodai“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2015 m. spalio 21 d. internetinėje paskaitoje „Skaitymo skatinimas pradinėse klasėse“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Irena Šerkienė. 

 

2015 m. spalio 22 d. internetinėje paskaitoje „Mokykime integruotai“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Vida Viršilienė. 

 

2015 m. spalio 23 d. seminare „Mokinių mokymosi 

pasiekimų gerinimas pasitelkiant standartizuotų testų 

rezultatus“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje 

dalyvavo technologijų vyresnioji mokytoja Sonata 

Rangienė. 

 



2015 m. spalio 23 d. seminare „Kultūros paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas – naujos 

galimybės Žemaitijoje“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo dailės mokytojas 

metodininkas Aurimas Liekis. 

 

2015 m. spalio 28 d. internetinėje paskaitoje „Matematika. Kaip spręsti judėjimo uždavinius“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2015 m. spalio 30 d internetinėje paskaitoje „Patrauklus lietuvių kalbos mokymasis su 

įgarsintais diktantais“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2015 m. lapkričio 9 d. seminare „Degti, kad neperdegtum. Meno terapija mokytojo, socialinio 

pedagogo, psichologo darbe“ Šilutės ŠPT dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė. 

 

 

 

 

2015 m. lapkričio mėnesį organizavo ir eksponavo mokinių 

darbų parodą „Mokyklos direktorius“ Šilutės r. Švietimo 

pagalbos tarnyboje pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta 

Matvėjėvienė. 

 

 

 

2015 m. lapkričio 9 d. rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkime dalinosi savo 

patirtimi bei pristatė metodines priemones socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė. 

 

2015 m. lapkričio 10 d. internetinėje paskaitoje „Kaip informacinės technologijos keičia 

mokymąsi?“ dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2015 m. lapkričio 9-20 d. nuotoliniuose kursuose „Į mokinį orientuotas pamokos uždavinys – 

sėkmingos pamokos požymis“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra 

Rimkuvienė (VŠĮ „Švietimo tinklas“). 

 

2015 m. lapkričio 12 d. seminare „Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga 

sąveika“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė. 

 

2015 m. lapkričio 18 d. internetinėje paskaitoje „Vertinimas: tikslai, kompetencijos, metodai“ 

dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

  

2015 m. lapkričio 21 d. seminare „Meno terapija. Potencialo atskleidimas“ Šilutės Švietimo 

pagalbos tarnyboje dalyvavo būrelio vadovė Reda Liucija Cirtautienė, teatro vyresnioji 

mokytoja Asta Neimantienė, dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis. 

 

2015 m. lapkričio 24 d. seminare „Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga 

sąveika“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo technologijų vyresnioji mokytoja 

Sonata Rangienė, psichologijos mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2015 m. lapkričio 25 d. rajono lietuvių kabos ir biologijos 

mokytojams vedė atvirą integruotą pamoką „Širdis ir 

nuoširdumas“ lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė, biologijos mokytoja metodininkė 

Ingrida Cyrolies. 



2015 m. lapkričio 25 d. seminare „XXI-ojo amžiaus įgūdžių mokymas anglų kalbos pamokose“ 

KPŠKC dalyvavo anglų kalbos mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2015 m. gruodžio 1 d. internetinėje paskaitoje „Kaip pasirengti matematikos standartizuotam 

testui?“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Vida 

Viršilienė, Asta Matvėjėvienė. 

 

2015 m. gruodžio 3 d. seminare „Idėjos, sušildančios pedagogo gyvenimą“ Šilutės r. Švietimo 

pagalbos tarnyboje dalyvavo dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis. 

 

 

 

2015 m. gruodžio 4 d. konferencijoje 

„Savanorystės pradžiamokslis“ Šilalėje skaitė 

pranešimą „Savanorystė Šilutės r. Kintų 

pagrindinėje mokykloje“ direktorė Asta 

Gužauskienė 

 

 

2015 m. gruodžio 4 d. respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Kūno kultūros 

pamokos kokybė: kaip siekiame“ dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina 

Leikuvienė. 

 

2015 m. gruodžio 7 d. rajono kūno kultūros mokytojų 

metodinio būrelio susirinkime dalinosi savo patirtimi ir 

skaitė pranešimą „Inovatyvių metodų ir priemonių 

panaudojimas pamokoje“ kūno kultūros mokytoja 

metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

 

2015 m. gruodžio 7 d. rajono Saugų zonos pradinių klasių 

mokytojų metodinio būrelio susirinkime skaitė pranešimą 

„Ventės kaimo geografinė padėtis, nacionalinio patiekalo-

žuvienės ragavimas“ pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2015 m. gruodžio 10 d. seminare „Advento laikotarpis šeimoje ir bendruomenėje“ Šilutės 

Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo būrelio vadovė Reda Liucija Cirtautienė, teatro 

vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė, dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis. 

 

2015 m. gruodžio 17 d. internetinėje paskaitoje „Geras mokymas-sėkmingas mokymasis“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, fizikos mokytojas 

metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2015 m. gruodžio 18 d. paskaitoje-praktikume „Kelias į vaiko sėkmę“ Kretingos Darbėnų 

gimnazijoje dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2015 m. gruodžio 18 d. metodinėje dienoje „Metodinės veiklos tradicijos, naujovės ir sėkmės 

pavydžiai“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Irena 

Šerkienė, Vida Viršilienė, Elvyra Rimkuvienė.  

 

2015 m. gruodžio 22 d. seminare „Mokinių ugdymo tęstinumas: sėkmės atvejai ir problemos“ 

Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis. 

 



2015 m. gruodžio 29 d. seminare „Organizacijos kultūra ir vidinė komunikacija“ Šilutės r. 

Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė ir raštvedė Renata 

Radmacher. 

 

2016 m. sausio 8 d. respublikinėje konferencijoje „Šiuolaikinių medijos priemonių taikymas 

ugdymo procese-būtinybė ar mados reikalas“ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 

centre dalyvavo istorijos mokytoja Vitalija Ringytė Ališauskienė. 

 

2016 m. sausio 20 d. praktiniame seminare „Judėjimo ir mitybos įtaka mūsų sveikatai ir 

kasdienei energijai“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo kūno kultūros mokytoja 

metodininkė Lina Leikuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, etikos 

vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas, dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis.  

 

2016 m. sausio 25 d. seminare „Šiuolaikinė dorinio ugdymo pamoka. Mokomės mokytis“ 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre dalyvavo tikybos mokytoja Elvyra 

Rimkuvienė. 

 

2016 m. sausio 25 d. internetinėje paskaitoje „Vertinimo ir įsivertinimo galimybės istorijos 

pamokose“ dalyvavo istorijos mokytoja Vitalija Ringytė Ališauskienė. 

 

2016 m. sausio 26 d. internetinėje paskaitoje „Interaktyvios muzikos veiklos: interaktyvių 

pamokų galimybės pradinėse klasėse“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės 

Elvyra Rimkuvienė, Irena Šerkienė. 

 

2016 m. sausio 27 d. seminare „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas: naujovės, 

įtaka ugdymo procesui“ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre dalyvavo 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2016 m. sausio 28 d. internetinėje paskaitoje „Kūrybinės užduotys teatro meno pamokoms“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. vasario 4 d. seminare „Tautosaka, tarmės, papročių raida“ Šilutės r. Švietimo pagalbos 

tarnyboje dalyvavo būrelio vadovė Reda Liucija Cirtautienė, teatro vyresnioji mokytoja Asta 

Neimantienė. 

 

2016 m. vasario 4 d. respublikinėje konferencijoje „Pilietinis švietimas: kas vyksta Lietuvos 

regionuose?“ UPC dalyvavo istorijos mokytoja Vitalija Ringytė Ališauskienė. 

 

2016 m. vasario 5 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Bendrystė ir tarnystė. Žmogus 

sukurtas pagal Dievo paveikslą“ dalyvavo tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. vasario 11 d. internetinėje paskaitoje „Sėkminga pamoka: mokytojas ir mokinys - 

partneriai“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, kūno 

kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė 

 

2016 m. vasario 11 d. seminare „Klausos sutrikimą turinčių vaikų, taip pat turinčių 

kochlearinius implantus, ugdymas“ dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona 

Papievienė. 

 

2016 m. vasario 23 d. seminare „Darbo užmokesčio apskaičiavimas švietimo įstaigose, naujausi 

pakeitimai“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė. 

 



2016 m. vasario 23 d. internetinėje paskaitoje „Mokyklos link - atrask ir išmok“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, technologijų vyresnioji mokytoja 

Sonata Rangienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

 

2016 m. vasario 23 d. biologijos mokytoja metodininkė 

Ingrida Ežerskienė, matematikos mokytoja metodininkė 

Elena Lučinskienė vedė atvirą pamoką „Paveldimumas ir 

evoliucija“ rajono mokytojams. 

 

 

 

2016 m. vasario 25 d. Ramūnas Grikšas, etikos vyresnysis 

mokytojas, skaitė pranešimą „Šiuolaikinė dorinio ugdymo 

pamoka. Mokomės mokyti(-is)“ medžiagos analizė“ rajono 

dorinio ugdymo mokytojų metodiniame būrelyje.  

 

 

2016 m. vasario 26 d. internetinėje paskaitoje „Vertinimo ir įsivertinimo galimybės istorijos 

pamokose“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Irena 

Šerkienė. 

 

2016 m. vasario 22 – kovo 4 d. nuotoliniuose kursuose „Į mokinį orientuotas pamokos 

uždavinys-sėkmingos pamokos požymis“ dalyvavo biologijos mokytoja metodininkė Ingrida 

Ežerskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2016 m. vasario mėnesį mokymo programoje „Vaikų dienos ir atvirų jaunimo erdvių 

darbuotojų kompetencijų stiprinimas“ dalyvavo psichologijos mokytojas, Atviros jaunimo 

erdvės „Noriu, Galiu, Darau“ veiklos koordinatorius Laimondas Taroza. 

 

2016 m. vasario 29 d. internetinėje paskaitoje „Tradicinių geografijos mokymo priemonių 

iššūkiai skaitmeniniame amžiuje“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė. 

 

 

2016 m. kovo mėnesį seminare-edukacinėje išvykoje 

„Kūrybingumo ugdymas Lenkijos švietimo ir ugdymo 

įstaigose“ dalyvavo etikos vyresnysis mokytojas Ramūnas 

Grikšas. 

 

 

2016 m. kovo mėnesį nuotoliniuose kursuose „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė 

 

2016 m. kovo 3 d. seminare „Diferencijuotas mokymas anglų kalbos pamokose“ KPŠKC 

dalyvavo anglų kalbos mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2016 m. kovo 16 d. seminare „Socialinės pilietinės veiklos organizavimas“ Vilniuje dalyvavo 

direktorė Asta Gužauskienė. 

 

2016 m. kovo 16 d. edukacinėje programoje „Pažintis su naujomis technologijomis Šilutės 

žemės ūkio mokyklos Žuvininkystės praktinio mokymo  centre“ dalyvavo biologijos mokytoja 

metodininkė Ingrida Ežerskienė. 

 



2016 m. kovo mėn. praktiniame seminare „Stiklo piešimas“ Šilutės r. Švietimo pagalbos 

tarnyboje dalyvavo dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis. 

 

2016 m. kovo 21 d. internetinėje paskaitoje „Tėvai-vaikų partneriai ir tarpininkai mokykloje“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė 

 

2016 m. kovo 21 d. internetinėje paskaitoje „Vertinimas-integrali ugdymo proceso dalis“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė 

 

2016 m. kovo 22 d. respublikinėje metodinėje dienoje „Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo(si) 

modelių sklaida“ Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Ilona Papievienė. 

 

2016 m. kovo 23 d. internetinėje paskaitoje „Sveikata be vaistų“ dalyvavo socialinė pedagogė 

metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra 

Rimkuvienė, Irena Šerkienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2016 m. kovo 24 d. mokymo laboratorijoje „Kaip kurti prasmingas mokymosi aplinkas, kuriose 

kiekvienas jaustųsi įtrauktas ir suprastas“ Lazdijų ŠC dalyvavo etikos vyresnysis mokytojas 

Ramūnas Grikšas, anglų kalbos mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2016 m. kovo 24 d. internetinėje paskaitoje „Asmeninės pažangos stebėsenos nauda 

mokymuisi“ dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Irena Šerkienė, technologijų vyresnioji mokytoja 

Sonata Rangienė. 

 

2016 m. kovo 24 d. internetinėje paskaitoje „Diferencijavimas matematikos pamokose“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Irena Šerkienė.  

 

2016 m. kovo 24 d. seminare „Metodinių priemonių panaudojimas įtvirtinant ir tikrinant žinias 

vidurinėje mokykloje“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo fizikos mokytojas 

metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2016 m. kovo 28 – balandžio 8 d. nuotoliniuose kursuose „Motyvacijos samprata ir skatinimo 

būdai“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2016 m. kovo 30 d. internetinėje paskaitoje „Mokomės matematikos kitaip. 1 dalis“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Irena Šerkienė, vyresnysis 

matematikos mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2016 m. kovo 31 d. respublikinėje 

konferencijoje „Mokytojo ir mokinio kūrybiškas 

bendradarbiavimas“ Plungėje dalyvavo 

priešmokyklinio bei pradinio ugdymo 

mokytojos. Pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Elvyra Rimkuvienė skaitė 

pranešimą „Mokinių kūrybiškumo ugdymas 

projektinėje veikloje“, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Vida Viršilienė skaitė 

pranešimą „Mokinio ir mokytojo kūrybiškas 

bendradarbiavimas, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Asta Matvėjėvienė skaitė 

pranešimą „Pamario žuvys“. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė Sonata Rangienė, pradinio 



ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė 

pristatė stendinį pranešimą „Pamario žuvys ir 

paukščiai“.  

 

2016 m. balandžio 1 d. internetinėje paskaitoje „Grįžtamojo ryšio svarba mokant mokytis“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. balandžio 7 d. internetinėje paskaitoje „Kaip mokomės pilietinio ugdymo šiandien?“ 

dalyvavo istorijos mokytoja Vitalija Ringytė Ališauskienė,  socialinė pedagogė metodininkė 

Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2016 m. balandžio 7 d. respublikinėje metodinėje-

praktinėje konferencijoje „Edukacinių aplinkų kūrimas 

ir panaudojimas ugdymo procese“ dalyvavo ir skaitė 

pranešimą „Pokyčiams palankios ugdymo aplinkos 

kūrimas“ Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Krušienė. 

 

2016 m. balandžio 11 d. internetinėje paskaitoje „Kaip mokytis lietuvių kalbos aktyviai? Naujas 

vadovėlio komplektas 1 klasei“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra 

Rimkuvienė, Vida Viršilienė. 

2016 m. balandžio 14 d. stebėjo ir analizavo atvirą pamoką rajono kūno kultūros mokytojams  

„Šoklumą lavinantys pratimai ir šuolio į aukštį technikos tobulinimas“ kūno kultūros mokytoja 

metodininkė Lina Leikuvienė 

 

2016 m. balandžio 15 d. respublikinėje konferencijoje 

„DC bendrystės kelyje. Pedagogų inovatyvios idėjos 

organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą“ Plateliuose dalyvavo direktorė Asta 

Gužauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona 

Papievienė, vyresnioji bibliotekininkė Vaida 

Nausėdaitė. 

 

 

2016 m. balandžio 17 d. konferencijoje „Mažosios Lietuvos etnografiniai tyrimai“ Klaipėdos 

universitete Lietuvos istorijos institute dalyvavo būrelio vadovė Reda Liucija Cirtautienė.  

 

2016 m. balandžio 18 d. internetinėje paskaitoje „Judėjimo džiaugsmui ir savęs pažinimui-

naujas kūno kultūros vadovėlio komplektas 1 klasei“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos 

metodininkės Elvyra Rimkuvienė, Vida Viršilienė. 

 

 

2016 m. balandžio 19 d. praktiniame seminare 

„Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių darbo 

metodų taikymas“ dalyvavo socialinė pedagogė 

metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

 

2016 m. balandžio 21 d. internetinėje paskaitoje „Fiziko užrašai 7-8 kl. Kodėl turime mokytis 

kitaip?“ dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

 

 



2016 m. balandžio 22 d. respublikinėje konferencijoje 

„Etnokultūra mokykloje“ dalyvavo ir skaitė 

pranešimą „Tautosaka šiandieniniam mokiniui 

lietuvių kalbos pamokose“ Juknaičių pagrindinėje 

mokykloje lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė. 

 

2016 m. balandžio 22 d. seminare „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime-tradicijos, 

šiandiena“ Etninės kultūros globos tarnyboje dalyvavo teatro vyresnioji mokytoja Asta 

Neimantienė. 

 

2016 m. balandžio 25 d. internetinėje paskaitoje „Mokomės matematikos kitaip. 2 dalis“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė, vyresnysis matematikos 

mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2016 m. balandžio 28 d. interaktyvioje sveikatos mokymo renginyje „Reikia išmokti sveikam 

išlikti“ Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre dalyvavo kūno kultūros mokytoja 

metodininkė Lina Leikuvienė 

 

2016 m. balandžio 29 d. respublikinėje metodinėje-

praktinėje konferencijoje „Suflerio būdelės metodas ir 

kaip neužvirinti vandens“ Kretingos rajono švietimo 

pagalbos tarnyboje dalyvavo ir skaitė pranešimą „Kintų 

atvira jaunimo erdvė - jaunų žmonių savirealizacijos 

galimybės kaimiškoje vietovėje“ socialinė pedagogė 

metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, psichologijos 

mokytojas, Atviros jaunimo erdvės „NGD“ veiklos 

koordinatorius Laimondas Taroza. 

   

2016 m. balandžio 29 d. internetinėje paskaitoje „Lietuvių kalba „Z“ kartai“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. gegužės 16 d. internetinėje paskaitoje „Vaizdo transliacijos internetu namų sąlygomis“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. gegužės 17 d. internetinėje paskaitoje „Atviri švietimo ištekliai“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. gegužės 17 d. konferencijoje „Mažosios Lietuvos etnografiniai tyrimai“ Dovilų etninės 

kultūros centre dalyvavo teatro vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2016 m. gegužės 18 d. internetinėje paskaitoje „Kūrybinių bendrijų licencijų naudojimas“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. gegužės 18 d. internetinėje paskaitoje „Skaitmeninių video istorijų kūrimas“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

 

2016 m. gegužės 18 d. seminare „Interaktyvios žalingų 

įpročių prevencijos praktinės galimybės“ Šilutės r. Švietimo 

pagalbos tarnyboje dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė 

Jurgita Tamošiūnienė. 

 

 



2016 m. gegužės 19 d. internetinėje paskaitoje „Vaizdo konferencijų įrankiai“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. birželio 8 d. Alytaus savivaldybės pedagoginei 

bendruomenei skaitė pranešimą „Veikla Kintuose 

įgyvendinant UDC koncepciją“ direktorė Asta Gužauskienė 

 

 

 

2016 m. birželio 9 d. respublikinėje metodinėje 

konferencijoje „Vaiko emocinės kompetencijos ugdymo 

procese“ Vilkyčių pagrindinėje mokykloje dalyvavo 

socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Elvyra 

Rimkuvienė, Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė. 

 

 

2016 m. birželio 10-12 d. kursuose „Mėgėjų teatro vadovų žinių ir įgūdžių tobulinimas“ KU 

Tęstinių studijų institute dalyvavo teatro vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė.  

 

2016 m. birželio 16 d. kursuose „Švietimo vadybos kultūros kaitos priežastys ir uždaviniai“  

Klaipėdos tęstinių studijų institute dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona 

Papievienė. 

 

2016 m. birželio 17 d. seminare „Tradicijos ir naujovės“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje 

dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas, geografijos ir technologijų 

vyresnysis mokytojas Antanas Viselga. 

 

2016 m. birželio 17 d. edukacinėje išvykoje-seminare „Kalvystės dirbiniai buityje“ dalyvavo 

technologijų vyresnioji mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2016 m. birželio 16 d. seminare „Ugdymosi aplinkų kūrimas Druskininkų savivaldybės 

švietimo įstaigose“ Druskininkuose dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė. 

 

2016 m. birželio 18 d. edukacinėje programoje „Kuršių Nerijos regioninis parkas“ dalyvavo 

geografijos ir technologijų vyresnysis mokytojas Antanas Viselga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


