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STUDIJOS 

 

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

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

asistentė, klasių vadovė. 

3. Andragogikos magistrantūros studijos - Aurimas Liekis, dailės mokytojas metodininkas. 

4. Pedagogikos studijos - Vitalija Mišinskaitė, lietuvių kalbos mokytoja. 

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

mokytoja metodininkė. 

6. Pedagoginės matematikos studijos - Lina Valaitė, mokytojų padėjėja. 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, PATIRTIES SKLAIDA 

 

2017 m. rugsėjo 6 d. seminare „Aktualūs naujojo darbo kodekso reikalavimai ir jų taikymas 

praktikoje nuo 2017-07-01“ Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo direktorė Asta 

Gužauskienė. 

 

 

2017 m. rugsėjo 8 d. įvyko Šilutės rajono ugdymo įstaigų 

psichologų metodinio būrelio narių diskusijoje ir kolegialiosios 

patirties sklaidoje apie mokyklų psichologų darbo ypatumus 

dalyvavo mokyklos psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

 

 

 

 

2017 m. rugsėjo 19 d. Šilutės rajono istorijos mokytojų 

metodinio būrelio susirinkime žinių apie Graikijos 

mokytojų asmenines kompetencijas, komandinį  darbą ir 

laiko  valdymą sėmėsi istorijos mokytojas Rubenas 

Bukavickas. 

 

    

2017 m. rugsėjo 20 d. darbo teisės konsultacijų seminare „Darbo sutarčių ir vidinių tvarkų 

revizija bei naujų reikalavimų įgyvendinimas“ Klaipėdoje dalyvavo direktorė Asta 

Gužauskienė. 

 

 

 

2017 m. rugsėjo 29 d. seminare „Z kartos mokinių 

ugdymas“ Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje 

dalyvavo psichologijos mokytojas, klasių vadovas 

Laimondas Taroza. 

 

 

 

 

 



 

 

2017 m. spalio 3 d. rajono pedagogams atvirą integruotą 

biologijos ir lietuvių kalbos pamoką „Širdis ir 

nuoširdumas“  vedė biologijos mokytoja metodininkė 

Ingrida Cyrolies ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė. 

 

 

 

 

2017 m. spalio 4 d. Šilutės r. švietimo pagalbos tarnyboje 

dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina 

Leikuvienė rajono kūno kultūros mokytojų susirinkime, 

kur buvo aptarta ir pasidžiaugta vasaros pradžioje 

Kintuose įvykusia rajono švietimo įstaigų darbuotojų 

sporto švente.  

 

 

2017 m. spalio 4 d. rajono pedagogams atvirą integruotą 

lietuvių kalbos ir matematikos pamoką „Neakivaizdinė 

matematinė-literatūrinė kelionė po Klaipėdos kraštą“  

Kintų Vydūno kultūros centre, kur buvo eksponuojama 

paroda „Kuršmarių vėtrungės – vėlukai“, vedė lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė ir 

matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

 

 

2017 m. spalio 10 d. seminare „Matai smurtą - netylėk“ Šilutės socialinių paslaugų centre 

dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

 

2017 m. spalio 10 d. rajono chemijos ir kitų gamtos 

mokslų mokytojų, 8-12 klasių mokinių pažintinėje 

edukacinėje kelionėje „Gamtos mokslų naujovės“ 

Vilniaus universitete (VU) dalyvavo chemijos 

mokytoja metodininkė Danutė Mačiežienė. 

 

 

 

 

 

2017 m. spalio 12 d. konferencijoje Telšių vyskupijos 

katechetikos centre dalyvavo tikybos mokytoja Elvyra 

Rimkuvienė. 

 

 

 

2017 m. spalio 16 d. rajono etikos mokytojų metodiniame 

užsiėmime „Etiketas ir kultūrų įvairovė“ dalyvavo etikos 

vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas. 



 

 

2017 m. spalio 19 d. atviras dvi integruotas pamokas 

„Tautinis kostiumas“ vedė: rusų kalbos vyresnioji 

mokytoja Loreta Butkienė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė ir anglų kalbos mokytojas 

Vaidotas Vilkas.  

 

 

2017 m. spalio 23 d., lapkričio 10 d., lapkričio 27 d., gruodžio 11 d. Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programoje Šilutės švietimo 

pagalbos tarnyboje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Gintarė Mačiulaitienė, 

biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, ekonomikos mokytojas Saulius Sodonis. 

 

 

2017 m. spalio 25 d. rajono technologijų mokytojų metodiniame 

susirinkime dalinosi kolegialiąja patirtimi ir vedė praktinius 

mokymus etikos vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas, 

pavaduojantis direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

  

 

2017 m. spalio 26 d. rajono matematikos mokytojų susirinkime 

aptariant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio 

ugdymo pasiekimų vykdymą ir rezultatus, mokinių olimpiadų, atvirų 

integruotų pamokų organizavimą, dalyvavo matematikos mokytoja 

metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

 

2017 m. spalio 30 d. konferencijoje „Ką galime padaryti 

mes, kad gerėtų ugdymo kokybė“ Šilutės Vydūno 

gimnazijoje dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos 

metodininkės Irena Šerkienė, Asta Matvėjėvienė, Vida 

Viršilienė, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė, psichologo asistentė Eglė Kelpšienė, 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 

Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja Vitalija 

Mišinskaitė, geografijos, etikos vyresnysis mokytojas 

Ramūnas Grikšas, biologijos mokytoja metodininkė 

Ingrida Cyrolies, fizikos mokytojas metodininkas  

Pranciškus Viršilas, tėvų tarybos pirmininkė Sigita Kasparavičienė,  mokinių tarybos 

pirmininkas Paulius Bakutis.  

Biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies ir lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė skaitė pranešimą „Tarpdalykinės integracijos galimybės“, 

socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, psichologo asistentė Eglė Kelpšienė 

skaitė pranešimą „VGK žingsniai gerinant ugdymo kokybę“, tėvų tarybos pirmininkė Sigita 

Kasparavičienė skaitė pranešimą „Vaiko sėkmė – (ne)tėvų rūpestis“. 

 

2017 m. spalio 30 d. rajono anglų kalbos mokytojų metodiniame 

susirinkime „Mokinio individualios pažangos stebėjimas. Patirtis, 

pastebėjimai, sprendimai“ dalijosi gerąja patirtimi apie 

individualios pažangos fiksavimą, kuo tai naudinga ir su kokiomis 

problemomis susiduria, anglų kalbos mokytojas Vaidotas Vilkas. 



2017 m. spalio 31 d. seminare „Darbas su delikventinio elgesio vaikais“ Švėkšnos „Diemedžio“ 

centre dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

 

2017 m. lapkričio 4 d. mokytojai prisiminė Lietuvos 

istoriją ir pagilino istorines žinias  teminėje ekskursijoje 

„Ar aš norėčiau gyventi senojoje Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio rezidencijoje?“ Vilniuje Valdovų rūmuose. 

 

 

 

 

 

2017 m. lapkričio 8 d. edukacinėje kelionėje „Šilutės 

rajono piliakalniai“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, Vida Viršilienė, 

Asta Matvėjėvienė. 

 

 

 

2017 m. lapkričio 14 d. metodinėje dienoje-susirinkime „Mokinių mokymosi motyvacijos 

didinimas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Vida 

Viršilienė. 

 

2017 m. lapkričio 16 d. mokslinėje praktinėje konferencijoje „Muziejaus ekspozicijų ir 

edukacijų santykis: teorija ir realybė“ Kauno miesto muziejuje dalyvavo teatro vyresnioji 

mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2017 m. lapkričio 27 d. lengvosios atletikos popietėje, kur vyko knygos „Lietuvos lengvoji 

atletika. XXI a. pradžia“ pristatymas Vilniuje dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė 

Lina Leikuvienė. 

 

2017 m. gruodžio 1 d. seminare „VSAFAS ir kitų teisės aktų pasikeitimas per 2017 metus“ H. 

Šojaus konferencijų centro salėje dalyvavo buhalterė Rasa Kaknevičienė. 

 

 

2017 m. gruodžio 4 d. atvirą srautinę 

integruotą lietuvių kalbos ir teatro pamoką 

„Renesansas“ 8-10, 3d, 4f klasėms vedė 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė ir teatro vyresnioji 

mokytoja Asta Neimantienė.  

 

 

 

 

 

2017 m. gruodžio 5 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje 

seminare „Globalizacijos amžius – tarp galimybių ir 

iššūkių“ dalyvavo geografijos vyresnysis mokytojas 

Antanas Viselga. 

 



2017 m. gruodžio 6 d. seminare „Mokinių fizinis pajėgumas: dabartinė situacija, moksliniai 

tyrimai ir nustatymo metodika“ Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo kūno kultūros 

mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2017 m. gruodžio 12 d. rajono istorijos mokytojų metodiniame  

susirinkime ,,Veiklos planavimas“ diskusijoje apie mokinių 

istorijos olimpiadą dalyvavo istorijos mokytojas Rubenas 

Bukavickas, kuriam buvo pavesta parengti  olimpiados užduotis 

,,Lietuva – 1009-1430 m.“ aštuntokams.  

 

 

 

2017 m. gruodžio 18 d. Šilutės rajono psichologų metodiniame 

susirinkime aptariant 2017 metų rajono psichologų metodinę 

veiklą dalyvavo mokyklos psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

 

2017 m. gruodžio 28 d. matematikos mokytojų asociacijos konferencijoje „Matematikos 

mokytojas šiandien ir rytoj“ Vilniuje dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena 

Lučinskienė. 

 

 

2017 m. sausio 9 d. Švietimo pagalbos tarnyboje direktorių 

pavaduotojų ugdymui susirinkime aptarti pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo naujoves 

dalyvavo pavaduojanti direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui socialinė pedagogė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2018 m. vasario 5 d. seminare „Lietuvos mažųjų žaidynės. Organizavimo ir teisėjavimo 

metodika“ Kaune“ dalyvavo priešmokyklinio ugdymo pedagogai Sonata Rangienė, Laimondas 

Taroza. 

 

 

2018 m. vasario 21 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodiniame susirinkime kolegialiąja patirtimi apie edukacines 

lauko erdves dalinosi priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata 

Rangienė. 

 

2018 m. vasario 26 d. seminare „Klasės vadovas – misija (ne)įmanoma?“ Šilutės švietimo 

pagalbos tarnyboje dalyvavo pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Vida Viršilienė, 

klasių vadovė Eglė Kelpšienė. 

 

 

2018 m. vasario 27 d. Švietimo pagalbos tarnyboje seminare-

praktikume „Metinis darbuotojo veiklos vertinimas. Darbuotojo 

„įkainavimas“ ar susitarimas dėl bendrų tikslų“ dalyvavo 

direktorė Asta Gužauskienė.  

 



2018 m. kovo 5 d. renginyje „Lyderių laikas 3“ Šilutės pirmojoje gimnazijoje dalyvavo 

direktorė Asta Gužauskienė, pavaduojantys pavaduotoją ugdymui Jurgita Tamošiūnienė, 

Ramūnas Grikšas. 

 

 

2018 m. kovo 5 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje skaitė 

pranešimą „Klaipėdos krašte likusio turto klausimo 

sprendimas 1944 – 1966 metais“ istorijos mokytojas 

Rubenas Bukavickas. 

 

 

2018 m. kovo 7 d. Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos išvažiuojamajame 

posėdyje Tauragėje dalyvavo psichologijos mokytojas, atviros jaunimo erdvės koordinatorius 

Laimondas Taroza. 

 

2018 m. kovo 8 d. seminare „Asmens duomenų apsauga“ Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje 

dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė. 

 

2018 m. kovo 12 d. jaunimo reikalų departamento organizuojamoje konsultacijoje Tauragėje 

dalyvavo psichologijos mokytojas, atviros jaunimo erdvės koordinatorius Laimondas Taroza, 

mokyklos psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2018 m. kovo 22 d. Olimpinio švietimo forume „Visi skirtingi, bet stiprūs kartu“ Kauno 

Žalgirio arenoje dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2018 m. kovo 28 d. rajono kūno kultūros mokytojų 

metodiniame susirinkime „Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimas kūno kultūros pamokose: gerosios patirties 

sklaida“ dalinosi   kolegialiąja patirtimi, pristatydama savo 

metodiką, kokiu būdu vertina mokinių pažangą ir 

pasiekimus kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina 

Leikuvienė ir pristatė LTOK organizuotą „Olimpinio 

švietimo forumą: visi skirtingi, bet stiprūs kartu“, kuris 

vyko kovo 22 d. Kauno Žalgirio arenoje. 

 

2018 m. kovo 30 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodiniame susirinkime „Individuali mokinio pažanga. 

Pažinimas, stebėjimas, vertinimas“ dalyvavo ir dalijosi 

kolegialiąja patirtimi ikimokyklinio ugdymo vyresnioji 

pedagogė Daiva Kaunienė. 

 

 

 

2018 m. balandžio 4 d. Žemaičių Naumiesčio 

Bendruomeniniuose šeimos namuose sėmėsi žinių apie 

bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamas paslaugas 

šeimoms, apie šiuose namuose teikiamas individualias 

psichologo konsultacijas, galimybę dalyvauti grupiniuose 

šeimų užsiėmimuose, teikiamas mediacijos paslaugas 

mokyklos psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 



2018 m. balandžio 4 d. Švietimo pagalbos tarnyboje turizmo renginių vadovų kursuose 

dalyvavo klasių vadovė Eglė Kelpšienė ir mokytojų padėjėja, neformalaus švietimo būrelio 

vadovė Lina Valaitė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Valaitė, el.p. linavalaite@kintumokykla.lt 



 


