
TOBULINIMASIS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, PATIRTIES SKLAIDA 

2016-2017 M. M. 

STUDIJOS 

 

Švietimo vadybos magistrantūros studijos - Asta Gužauskienė, direktorė, choreografijos mokytoja 

metodininkė; 

Geografijos studijos – Ramūnas Grikšas, etikos vyresnysis mokytojas; 

Andragogikos magistrantūros studijos - Aurimas Liekis, dailės mokytojas metodininkas; 

Specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijos - Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė; 

Pedagoginės matematikos studijos - Lina Valaitė, mokytojų padėjėja. 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, PATIRTIES SKLAIDA 

 

2016 m. rugsėjo 18 d. kursuose „Mėgėjų teatro vadovų žinių ir įgūdžių tobulinimas“ dalyvavo teatro 

vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2016 m. rugsėjo 28 d. civilinės saugos mokymuose Klaipėdoje dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė. 

 

2016 m. spalio 11 d. seminare „Teksto redaktorius (Microsoft Word 2016) naudojimas praktinėje 

mokytojo veikloje“ Klaipėdos r. Švietimo centre dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės 

Irena Šerkienė, Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. spalio 13 d. paskaitoje „Pagalba tėvams vaikų apsaugai nuo destrukcinės pasaulio dvasios. 

Marijos Valtortos knygos pristatymas „Taip man buvo atskleista Evangelija“ “  dalyvavo tikybos 

mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. spalio 13 d. seminare „Teisės aktų, skirtų VSS pasikeitimai už 2016 metus“ dalyvavo 

buhalterė Rasa Kaknevičienė. 

 

2016 m. spalio 17 d. seminare „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“ dalyvavo rusų kalbos 

vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2016 m. spalio 20 d. paskaitoje pradinių klasių ir muzikos mokytojams „Muzikos pamokos išmaniajai 

kartai. „Vieversio“ interaktyvios pamokos 3-4 klasei“ dalyvavo muzikos mokytoja Laima 

Bušininkienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, Irena 

Šerkienė, Elvyra Rimkuvienė. 

 

 

 

2016 m. spalio 20-21 d. seminare IAAF „Vaikų lengvoji 

atletika“ dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina 

Leikuvienė.  

 

 

 

2016 m. spalio 27 d. seminare „Skaitymo ir rašymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai“ Šilutės r. 

Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2016 m. spalio 27 d. edukacinėje programoje „Dalykinė integracija“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

 



2016 m. lapkričio 2 d. „Mokinių emocinės ir elgesio problemos. Kaip jiems padėti siekti individualios 

pažangos?“ dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

 

 

2016 m. lapkričio 4 d. konferencijoje „K12 forumas – 

galia veikti“ Klaipėdoje dalyvavo direktorė Asta 

Gužauskienė, psichologijos mokytojas, atviros jaunimo 

erdvės „Noriu, galiu, darau“ koordinatorius Laimondas 

Taroza.  
 

 

2016 m. lapkričio 4 d. seminare „Kaip padėti mokytis lietuvių kalbos: metodai ir vertinimas“ Šilutės 

r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2016 m. lapkričio 15 d. seminare „Švietimo įstaigų elektroninių dokumentų valdymo aktualijos, 

praktika, esminiai aspektai“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo direktorė Asta 

Gužauskienė, raštvedė Renata Radmacher. 

 

2016 m. lapkričio 21 – 2016 m. gruodžio 2 d. kursuose „Tarpdalykinė integracija su matematika“ 

dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2016 m. lapkričio 21 d. seminare „Aktualūs teisės aktų reikalavimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigoms“ dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Papievienė. 

 

2016 m. lapkričio 25 d. VII matematikos ir pradinių klasių mokytojų respublikinėje metodinėje – 

praktinėje konferencijoje „Rašymas ir skaitymas matematikos pamokose“ dalyvavo matematikos 

mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2016 m. gruodžio mėn. mokymuose „Pranešimų pristatymas naudojantis interaktyviąja lenta“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2016 m. gruodžio 5-6 d. seminare „Rašinys ugdymo procese ir per egzaminą“ Vilniuje Ugdymo 

plėtotės centre dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2016 m gruodžio 14 d. seminare „Kaip lietuvininkai ypatiškas šventes laikė“ Šilutės r. Švietimo 

pagalbos tarnyboje dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta 

Matvėjėvienė. 

 

2016 m. gruodžio 19 d. seminare „Kritiškai mąstančios asmenybės formavimas“ dalyvavo socialinė 

pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

 

 

 

2017 m. vasario 2 d. seminare „Mokinio individuali 

pažanga mokyklų bendradarbiavimo galimybių kontekste“ 

dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Ilona Papievienė, socialinė pedagogė 

metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, etikos vyresnysis 

mokytojas Ramūnas Grikšas.  
 



 

 

 

 

2017 m. vasario 3 d. Respublikinėje praktinėje konferencijoje 

„Vaiku rūpinamės kartu“ Klaipėdoje dalyvavo direktorė Asta 

Gužauskienė kartu su Tėvų tarybos atstove Sigita Kasparavičiene, 

kuri skaitė pranešimą „Tėvų tarybos iniciatyvos neformaliajame 

švietime“.  

 

 

 

2017 m. vasario 9 d. seminare „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 m. finansinių ataskaitų 

rinkiniai“ dalyvavo buhalterė Rasa Kaknevičienė. 

 

2017 m. vasario 22 d. paskaitoje „Anonimiškumas internete“ Lietuvos edukologijos universitete 

dalyvavo mokytojų padėjėja Lina Valaitė. 

 

 

 

2017 m. kovo 1 d. seminare „IKT – informacinių 

komunikacinių technologijų taikymas kūno kultūros 

pamokose“ dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė 

Lina Leikuvienė.  

 

 

2017 m. kovo 2 d. edukacinėje programoje „Dalykinė integracija“ Šilutės r. Švietimo pagalbos 

tarnyboje dalyvavo anglų kalbos mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2017 m kovo 31 d. Daugiafunkcių centrų tinklo atstovų susitikime „Daugiafunkcių centrų veiklos 

finansavimo galimybės“ Vilniuje Ugdymo plėtotės centre dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė. 

 

2017 m. balandžio 6 d. seminaras „Testų ir mokinių klausimynų duomenų analizė, mokinių pažangos 

stebėsena ir mokymosi pasiekimų gerinimas savivaldybėje ir mokykloje“ dalyvavo socialinė 

pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2017 m. balandžio 7 d. mokslinėje konferencijoje „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“ 

dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2017 m. balandžio 10 d. seminare „Depresija ir atotrūkis nuo kasdienybės“ dalyvavo socialinė 

pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, technologijų vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė Sonata Rangienė. 

 

2017 m. balandžio 12 d. seminare „Kaip gali mokytojas 

padėti vaikui išmokti mokytis: tikslai, planavimas ir 

organizavimas“ dalyvavo anglų kalbos mokytojas Vaidotas 

Vilkas, technologijų ir matematikos vyresnysis mokytojas, 

fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas, lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė, 

technologijų ir geografijos vyresnysis mokytojas Antanas 

Viselga, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida 

Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, Irena Šerkienė, kūno kultūros 

mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė, ikimokyklinio 

ugdymo grupės vyresnioji auklėtoja Daiva Kaunienė, 



muzikos vyresnysis mokytojas Valdas Neimantas, choreografijos mokytoja metodininkė Judita 

Jakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Papievienė, mokytojų padėjėja Lina Valaitė, 

technologijų vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Rangienė. 

 

2017 m. balandžio 13 d. seminare „Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės 

gerinimui“ dalyvavo technologijų ir geografijos vyresnysis mokytojas Antanas Viselga. 

 

2017 m. balandžio 28 d. seminare „Taisyklinga kūno laikysena“ dalyvavo kūno kultūros mokytoja 

metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2017 m. gegužės 10-12 d. seminare „Šventumo dėmuo – iš paveldėtosios kultūros“ dalyvavo teatro 

vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2017 m. gegužės 19 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogų rajoninėje metinėje dienoje „Pedagogas – 

vaikų judėjimo įvairovės iniciatorius bei organizatorius“ dalijosi kolegialiąja pedagoginės veiklos 

patirtimi „Gyvatėlės – plokščiapadystės profilaktikai, koordinacijai ir stambiosios motorikos 

lavinimui“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Rangienė. 

 

2017 m. birželio 21 d. kvalifikaciniame renginyje „Mokomės ir planuojame kartu“ Vilniaus Gabijos 

gimnazijoje, Mokyklų tobulinimo centre dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė, klasių vadovų 

metodinės grupės pirmininkė Jurgita Tamošiūnienė, pagrindinio ugdymo metodinės grupės 

pirmininkas Ramūnas Grikšas, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Asta Matvėjėvienė, 

veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė Sonata Rangienė, ugdymo karjerai koordinatorė Ingrida 

Cyrolies. 

 
 

2017 m. birželio 27 d. susitikime „Patirties mainai“ su Pagėgių gimnazijos mokytojais dalyvavo 

direktorė Asta Gužauskienė, biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, matematikos 

mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta 

Matvėjėvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė, socialinė pedagogė 

metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, istorijos mokytojas Saulius Sodonis. 

 
 

2017 m. liepos 1 d. seminare „Darbo santykių pokyčiai viešajame sektoriuje po 2017 m. liepos 1 d.“ 

dalyvavo buhalterė Rasa Kaknevičienė. 

 



INTERNETINĖS PASKAITOS, SEMINARAI 

 

2016 m. rugsėjo 19 d. seminare „Diferencijavimo ir individualizavimo galimybės ugdymo procese“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2016 m. spalio 3 d. VMA paskaitoje „Kaip mokyti matematikos gabius vaikus pradinėse klasėse?“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė. 

 

2016 m. spalio 10 d. internetinėje paskaitoje „Teksto redaktorius (Microsoft Word 2016)“ dalyvavo 

technologijų vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Rangienė. 

 

2016 m. spalio 11 d. VMA paskaitoje „Patrauklu ar naudinga? Iššūkiai mokytojui“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. spalio 12 d. VMA paskaitoje „Pamoka pagal naują serijos TAIP Lietuvių kalbos vadovėlį 1 

klasei: atradimo sėkmė ir ugdymo kokybė“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida 

Viršilienė, Irena Šerkienė, Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. spalio 17 d. VMA paskaitoje „Elektroninės mokymo(si) ir pasiruošimo brandos egzaminams 

priemonės. Egzaminatorius.lt naudojimo patirtis“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė, matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2017 m. spalio 17 d. VMA paskaitoje „Dirbantiems pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros 

programą: mokymasis tiriant. Literatūra 5 kl.“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Asta Matvėjėvienė. 

 

2017 m. spalio 17 d. VMA paskaitoje „Diferencijavimo ir individualizavimo galimybės ugdymo 

procese“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. spalio 20 d. VMA paskaitoje „Uždavinių sistemos aktualumas, mokant matematikos 5 kl.“ 

dalyvavo matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2016 m. spalio 26 d. VMA paskaitoje „Kelias į sėkmę, ruošiant gabius vaikus“ dalyvavo matematikos 

mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2016 m. spalio 27 d. VMA paskaitoje „Kelias į sėkmę, ruošiant gabius vaikus (matematika. 5-8 kl.)“ 

dalyvavo matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2016 m. lapkričio 27 d. internetinėje paskaitoje „Menų dirbtuvė: šiuolaikinis požiūris į meninį 

ugdymą 11-12 klasei: iššūkiai ir sprendimai“ dalyvavo technologijų vyresnioji mokytoja Sonata 

Rangienė. 

 

2016 m. spalio 31 d. VMA paskaitoje „Lietuvių kalbos užduotys su įgarsintais diktantais pradinių 

klasių mokytojams“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Elvyra 

Rimkuvienė. 

 

2016 m. lapkričio 8 d. VMA paskaitoje „Kaip dirbti su serijos „Atrask“ lietuvių kalbos vadovėlio 

komplektu? Pamokų pavyzdžiai“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta 

Matvėjėvienė. 

 

2016 m. lapkričio 11 d. VMA paskaitoje „Mokinių motyvacijos skatinimas naudojant pateikčių 

rengimo programas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, Elvyra 

Rimkuvienė. 

 



2016 m. lapkričio 15 d. VMA paskaitoje „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai“ dalyvavo 

technologijų ir matematikos vyresnysis mokytojas, fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus 

Viršilas, kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė, technologijų vyresnioji mokytoja, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Rangienė. pradinio ugdymo mokytojos metodininkės 

Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė, Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. lapkričio 16 d. VMA paskaitoje „Pamoka pagal naują kūno kultūros vadovėlį 1 klasei: 

pasaulis ir savęs pažinimas per mokinio prigimčiai artimą fizinę veiklą ir aplinką“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Elvyra Rimkuvienė, kūno kultūros mokytoja 

metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2016 m. lapkričio 28 d. VMA paskaitoje „Pasaulio pažinimo mokymas ketvirtoje klasėje pagal 

Standartizuotą programą“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, Elvyra 

Rimkuvienė. 

 

2016 m. lapkričio 28 d. VMA paskaitoje „Pasaulio pažinimo užduotys mokinių mąstymo gebėjimams 

ugdyti“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2016 m. gruodžio 12 d. internetinėje paskaitoje „Vaikų mitybos aktualijos“ dalyvavo technologijų 

vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Rangienė. 

 

2016 m. gruodžio 15 d. VMA paskaitoje „Automatizuota EMA mokymosi rezultatų analizė 

kiekvienai pamokai pradinėse klasėse“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė. 

 

2016 m. gruodžio 15 d. internetinėje paskaitoje „Vaikų mitybos aktualijos“ dalyvavo socialinė 

pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra 

Rimkuvienė. 

 

2016 m. gruodžio 16 d. VMA paskaitoje dalyvavo „Kodėl svarbus dienyno saugumas? Dažniausios 

klaidos ir kaip jų išvengti?“ dalyvavo technologijų ir matematikos vyresnysis mokytojas, fizikos 

mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2016 m. gruodžio 30 d. VMA paskaitoje „Naujas interaktyvus turinys integruotai veiklai pirmoje 

klasėje“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Vida Viršilienė, Asta Matvėjėvienė. 

 

2017 m. sausio 9 d. VMA paskaitoje „Automatizuota EMA mokymosi rezultatų analizė kiekvienai 

pamokai“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2017 m. sausio 11 d. VMA paskaitoje „Ar skaitmeninės mokymo(si) priemonės gali pagerinti 

matematikos brandos egzamino rezultatus?“ dalyvavo matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus 

Viršilas. 

 

2017 m. sausio 13 d. VMA paskaitoje „Tamo el. dienyno pusmečių vedimo ypatumai bei 

atsinaujinusio pamokos lango pristatymas“ dalyvavo technologijų ir matematikos vyresnysis 

mokytojas, fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas, technologijų ir geografijos 

vyresnysis mokytojas Antanas Viselga, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2017 m. sausio 19 d. VMA paskaitoje „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė. 

 

2017 m. sausio 20 d. VMA paskaitoje „Virtuali paskaita mokytojams „Gražu““ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 



 

2017 m. sausio 24 d. VMA paskaitoje „Dažniausiai pasitaikantys matematikos dalyko mokymo 

netikslumai pradinėse klasėse“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2016 m. vasario 2 d. VMA paskaitoje „Ar gali skaitmeninės mokymo(si) priemonės pagerinti lietuvių 

kalbos brandos egzamino rezultatus?“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 

Sodonienė. 

 

2017 m. vasario 2 d. VMA paskaitoje „Emocinio intelekto lavinimas mokykloje“ dalyvavo 

technologijų ir matematikos vyresnysis mokytojas, fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus 

Viršilas, technologijų ir geografijos vyresnysis mokytojas Antanas Viselga, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2017 m. vasario 7 d. VMA paskaitoje „7 vitaminai, stiprinantys jaunimą patyčių eroje“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė. 

 

2017 m. vasario 20 d. – kovo 3 d. VMA paskaitose „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“ dalyvavo 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2017 m. vasario 27 d. – kovo 10 d. VMA paskaitose „Kitokia teksto analizė mokykloje: teksto 

perskaitymo ir analizės strategijos, teksto „įveikimas“ dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais“ 

dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2017 m. kovo 21 d. VMA paskaitoje „Užduočių įvairovė rašybos įgūdžiams formuoti“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2017 m. kovo 21 d. VMA paskaitoje „Tuberkuliozė. Naujai atrasta sena liga“ dalyvavo technologijų 

ir matematikos vyresnysis mokytojas, fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2017 m kovo 28 d. VMA paskaitoje „Kaip įveikti rašybos spąstus?“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2017 m. kovo 30 d. VMA paskaitoje „Naujai rengiamas serijos TAIP matematikos vadovėlio 

komplektas 1 klasei: kitoks žvilgsnis į matematikos mokymą(si)“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, Elvyra Rimkuvienė. 

 

2017 m. balandžio 11 d. VMA paskaitoje „Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančios EMA 

pratybos. Užduočių analizė ir sprendimo būdai“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Vida Viršilienė. 

 

2017 m. balandžio 25 d. VMA paskaitoje „Mokomės pasaulio pažinimo 1-2 klasėje su EMA 

elektroninėmis pratybomis“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2017 m. gegužės 8 d. VMA paskaitoje „Pamoka pagal naują serijos TEMPUS matematikos vadovėlį 

11 klasei: nuo metodikų iki įsivertinimo“ dalyvavo matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus 

Viršilas. 

 

2017 gegužės 11 d. VMA paskaitoje „Pasiruošimas mokslų metų pabaigai ir atnaujintas pusmečių 

skilties pristatymas“ dalyvavo technologijų ir matematikos vyresnysis mokytojas, fizikos mokytojas 

metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2017 m. gegužės 15 d. VMA paskaitoje „Su PI KA į kūrybinį pikniką“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 



 

2017 m. gegužės 17 d. VMA paskaitoje „Kokybiškas kalbinių gebėjimų ugdymas. Naujai rengiamas 

serijos TAIP lietuvių kalbos vadovėlis 2 klasei“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Vida Viršilienė. 

 

2017 m. gegužės 23 d. VMA paskaitoje „Šiuolaikinė pamoka su Eduka klase“ dalyvavo technologijų 

ir matematikos vyresnysis mokytojas, fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas, pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, Elvyra Rimkuvienė. 

 

2017 m. gegužės 23 d. VMA paskaitoje „Kokybiškas kalbinių gebėjimų ugdymas“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2017 m. gegužės 24 d. VMA paskaitoje „Šiuolaikinė pamoka su Eduka klase (pažengusiems)“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 
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