
TOBULINIMASIS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, PATIRTIES SKLAIDA 

2018-2019 M. M. 
 

Studijos, stažuotės: 

 

1. Neformaliosios švietimo lyderystės studijos „Lyderių laikas  3“ I modulis „Besimokantis 

lyderis“; II modulis „Lyderio santykis su kitais“ – Ramūnas Grikšas. 

2. Pedagogikos studijos – Vilija Ašmonaitė. 

3. Matematikos ir informatikos studijos – Lina Valaitė. 

4. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studijos – Sonata Rangienė. 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, PATIRTIES SKLAIDA 

 
2018-09-17 seminare „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokose 

praktika, siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų“ Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje 

dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė, rusų kalbos vyresnioji 

mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2018-09-28 seminare „Efektyvaus treniravimo principai“ VŠĮ Sportininkų mokymo centre 

Klaipėdoje dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

 

 

 2018-10-09 rajono psichologų metodiniame būrelyje. 

Susitikimo metu psichologė Eglė Kelpšienė pristatė  

smėlio terapijos metodą. 

 

 

 

 

 

2018-10-09 konferencijoje Telšių vyskupijos V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje dalyvavo 

tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2018-10-22 seminare ,,Kitokių patrauklių aktyviųjų 

veiklų mugė mokinių matematikos mokymosi 

pasiekimams optimizuoti“ Šilutės rajono švietimo 

pagalbos tarnyboje dalyvavo matematikos vyresnysis 

mokytojas Pranciškus Viršilas, matematikos mokytoja 

metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

 

 

2018-10-30 respublikinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje „Gabūs vaikai: 

sėkmės ir iššūkiai“ Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 
 

 

 

 



2018-10-30 seminare „Elgesio valdymas – esminė grandis, siekiant individualios mokinio 

pažangos, taikant įvairius mokymo (si) metodus“ Šilutės pedagogų švietimo centre dalyvavo 

dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis. 

 

2018-10-31 seminare- edukacinėje išvykoje ,,Šiuolaikinė pamoka“ Kretingos r. švietimo centre 

dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas, matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus 

Viršilas, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, logopedė-specialioji pedagogė 

Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė, geografijos vyresnysis 

mokytojas Antanas Viselga, anglų kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas, kūno kultūros 

mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Daiva 

Kaunienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė, priešmokyklinio ugdymo, 

technologijų mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2018-10-31 Biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies ir 

direktorė Asta Gužauskienė dalyvavo K12 forume'2018 Kretingos 

Pranciškonų gimnazijoje. Forume pristatytos naujausios technologinės 

priemonės pamokai. Išbandytos "Bitutės" ikimokykliniam-pradiniam 

ugdymui, interaktyvios grindys - kinestetiniam mokymui(si), kalbų 

laboratorija - užsienio kalbų mokymui(si) ir kt. 

2018-11-15 ,,Krizių valdymas ugdymo įstaigose“ Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centre Vilniuje dalyvavo logopedė-

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 
 

 

2018-11-23 respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 

mokytojų, tėvų ir pagalbos mokiniui specialistų teorinėje-

praktinėje konferencijoje „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“ 

dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 

Sodonienė, skaitė pranešimą „Tarpdalykinės integracijos 

galimybės“. 

 

 

 

 2018-11-27 seminare „Laikysenos korekcija taikant fizinius pratimus“ Šilutės pedagogų 

švietimo centre dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2018-11-30 mokymuose „Pokalbių su vaikais specifika: smurtas artimoje aplinkoje ir skyrybų 

procesas“ Kretingos moterų informacijos ir mokymo centre dalyvavo socialinė pedagogė 

metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 
 

2018 m. gruodžio 4,6,7,11,18 d. edukacinėje programoje „Advento vakarai Šilutės Hugo Šojaus 

muziejuje“, Kalėdinių eglučių parko, parodos „Žiemos pasaka“ atidaryme, praktinėje veikloje: 

tradicinių advento vainikų pynimas; kalėdinių žaislų gamyba; kalėdiniai kepiniai dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2018-12-06 mokymuose: Patyriminis mokymas(is) (VšĮ ,,Mokyklų tobulinimo centras“) 

dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas, matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus 

Viršilas, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Vida Viršilienė, priešmokyklinio ugdymo, technologijų mokytoja Sonata 

Rangienė, etikos, geografijos mokytojas Ramūnas Grikšas. 



 

2019-01-17 respublikinėje konferencijoje 

„Erasmus+projektai: pozityvios patirties sklaida“ 

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Ilona Papievienė. 

 

 

 

2018-12-18 „Advento vakarai Šilutės Hugo Šojaus muziejuje“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida 

Viršilienė. 

 

2019-01-24 seminare „Nuo temos iki užduoties“ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir 

kultūros centre dalyvavo anglų kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2019-01 seminare „Lietuvos mažųjų žaidynės. Organizavimo ir teisėjavimo metodika“ 

dalyvavo priešmokyklinio ugdymo pedagogai Sonata Rangienė, 

Laimondas Taroza. 

 

2019-01-25  regioninėje mokytojų konferencijoje „Mokymo(si) 

bendradarbiaujant metodai“ Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje 

dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė (skaitė 

pranešimą „Netradicinės pamokos – mokinių kūrybiškumo, 

savarankiškumo skatinimas“), pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Asta Matvėjėvienė (skaitė pranešimą „Klasės aplinka ir kultūra“).  

 

 

 

2019-02-18 praktiniame seminare „Plakato maketavimas „Corel“ programa“ Šilutės pedagogų 

švietimo centre dalyvavo dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis. 

 

2019-02-19 nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Tyrinėti, atrasti, išbandyti“ 

Klaipėdos r. švietimo centre dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas, matematikos vyresnysis 

mokytojas Pranciškus Viršilas, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, kuri 

pristatė mokinių darbų parodą. 

 

 

 

 

2019-02-19 tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje 

„Švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties sklaida ugdymo 

procese. Ieškojimai. Atradimai. Iššūkiai. Galimybės“ Joniškio Saulės 

gimnazijoje dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė, logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, 

mokytojų padėjėja Lina Valaitė, pristatė pranešimą „Nors aš mažas, 

bet daug galiu“. 

 

 

 

2019-02-20 seminare „Streso valdymo programa“ dalyvavo kūno kultūros mokytoja 

metodininkė Lina Leikuvienė. 



 

2018-02-27 seminare ,,Pamokos vertinimo kriterijai“ Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje 

dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas, matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus 

Viršilas, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, logopedė-specialioji pedagogė 

Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona 

Papievienė, geografijos vyresnysis mokytojas Antanas Viselga, anglų kalbos vyresnysis 

mokytojas Vaidotas Vilkas, matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė, kūno 

kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė, muzikos mokytoja Laima Bušininkienė, 

biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, informacinių technologijų vyresnioji 

mokytoja Rasa Kaknevičienė, matematikos, informacinių technologijų mokytoja Lina Valaitė, 

rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė, psichologijos mokytojas Laimondas Taroza, 

priešmokyklinio ugdymo, technologijų mokytoja Sonata Rangienė, etikos, geografijos 

mokytojas Ramūnas Grikšas, dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

 

 2019-02-28 Šilutės r. švietimo įstaigų vadovų 

pasitarime Kintuose „Mokytojų kolegialus 

bendradarbiavimas“ Nijolė Sodonienė, Ingrida 

Cyrolies, Asta Matvėjėvienė, Sonata Rangienė, 

Ilona Papievienė, Laimondas Taroza, Jurgita 

Tamošiūnienė, Ramūnas Grikšas, Pranciškus 

Viršilas) dalinosi patirtimi apie Kintų mokyklos 

mokytojų kolegialų bendradarbiavimą. 

 

 

 

2019-03-15 respublikinėje konferencijoje „Sėkmingos fizinio ugdymo pamokos link: nuo 

teorijos prie praktikos“ Raseinių ŠPT dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina 

Leikuvienė. 

 

2019-03-16 seminare „Vaikų vokalinis lavinimas ir sceninė raiška neformalioje aplinkoje“ 

Šilutės ŠPT dalyvavo muzikos mokytoja Laima Bušininkienė. 

 

2019-03-21 tarptautinėje mokslinėje, praktinėje konferencijoje „Integralus kūno ir proto 

aktyvumas“ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre dalyvavo kūno kultūros 

mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2019-03-22 seminare „Vaikų ir paauglių sveikos gyvensenos veiksniai: fizinio aktyvumo 

ypatumai“ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre dalyvavo kūno kultūros 

mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2019-03-25  mokymuose (Lyderių laikas 3) „Patirtiniu refleksiniu ugdymu paremti 

bendradarbiavimo kompetencijų ir komunikacijos mokymai“ dalyvavo etikos, geografijos 

mokytojas Ramūnas Grikšas, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

2019-03-26 seminare „Rusų (užsienio kalbos) žodinio darbo formų įvairovė“ Šiaulių m. ŠPT 

dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė 

 

2019-04-11 tarptautinėje konferencijoje ,,Vaiko kelias į gražią kalbą Holistinis (visuminis) 

ugdymas ir  terapija  ikimokykliniame  amžiuje  žaismės  aspektu ,,Laimingas vaikas“ sklaida“ 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras švietimo centre dalyvavo logopedė-

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 



 

2019-04-15 seminare „Pedagogų emocinės savijautos svarba dirbant švietimo įstaigoje. Streso 

valdymas“ Usėnų pagrindinėje mokykloje dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta 

Butkienė. 

 

  

2019-04-18 edukacinėje išvykoje „Dalinimasis profesine 

patirtimi Palangos lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ 

dalyvavo ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Daiva 

Kaunienė. 

 

 

 

 

2019-04-19 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programoje dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2019-04-24 Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje „Kolegialiosios 

patirties sklaida su Telšių ,,Atžalyno”, ,,Saulėtekio” mokytojais.  Edukacinė programa 

„Veiksmingiausi mokymo(si) metodai“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė. 

 

2019-04-24 „Lyderių laikas 3“ seminare „Patirtiniu refleksyviu ugdymu paremti 

bendradarbiavimo ir komunikacijos kompetencijų mokymai mokytojams“ dalyvavo 

matematikos, informacinių technologijų mokytoja Lina Valaitė. 

 

2019-04-24 seminare „Individualios mokinių pažangos stebėjimas, pokyčių fiksavimas bei 

analizavimas pamokoje“ Usėnų pagrindinė mokykloje dalyvavo rusų kalbos vyresnioji 

mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2019-04-25 seminare „Veiksmingiausi mokymo(si) metodai“ Šilutės r. Švietimo pagalbos 

tarnyboje dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona 

Papievienė, kuri skaitė pranešimą „Inovatyvūs ir aktyvūs (veiksmingi) metodai mokymo(si) 

kokybei gerinti“. 

 

2019-04-25 respublikinėje konferencijoje-varžytuvėse „Žemesnių klasių mokinių loginio 

mąstymo ugdymas“ Šilalėje dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2019-04-26 „Dalykinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos specialiųjų pedagogų ir logopedų“ 

Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra 

Rimkuvienė. 

 

2019-05-15 seminare „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdomosios veiklos planavimas, vaikų 

pasiekimų vertinimas“ Šilutės ŠPT dalyvavo ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Daiva 

Kaunienė. 

 

2019-05-20 „Lyderių laikas 3“ seminare „Patirtiniu ugdymu paremtų programų organizavimas“ 

dalyvavo matematikos, informacinių technologijų mokytoja Lina Valaitė. 

 



 Gegužės 20 d. Antanas Viselga, geografijos vyresnysis 

mokytojas su rajono geografijos mokytojų metodinio 

būrelio nariai vyko į Simono Dacho progimnaziją 

Klaipėdoje susipažinti su čia vykdoma patyriminio ugdymo 

veikla. 

 

 

 

 

 

2019-05-21 seminare „Paukščių stebėjimas“ dalyvavo 

biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies. 

 

 

 

 

 

2019-05-25 chemijos mokytojų apskritojo stalo diskusijoje  „1) Ugdomosios veiklos formų 

tinkamumas mokymo(si) motyvacijai palaikyti siejant su praktiniais poreikiais; 2) Integruotų 

pamokų patirties refleksija“ dalyvavo chemijos mokytoja Ingrida Cyrolies. 

 

2019-05-29 informaciniame-konsultaciniame seminare „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus 

kompetencijų vertinimas“ Šilutės ŠPT dalyvavo etikos, geografijos mokytojas Ramūnas 

Grikšas 

 

 

 2019-04-30 Jurgita Tamošiūnienė, socialinė pedagogė, 

Švietimo pagalbos tarnyboje rajono socialinių pedagogų 

susirinkimo metu dalijosi patyčių prevencijos patirtimi. 

 

 

 

 

 

2019-06-05 seminare „Kelionių įspūdžių gale priešmokyklinio amžiaus vaikų asmenybiniam 

vystymui(si)“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė, kuri skaitė 

pranešimą „Ugdymo(si) erdvės. Aplinkos įtaka sėkmingam asmenybės vystymui(si)“. 

 

2019-06-13 seminare „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“ Klaipėdos 

miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre dalyvavo kūno kultūros mokytoja metodininkė 

Lina Leikuvienė. 

 

2019-06-14 skaitmeninio raštingumo kompetencijas pagal sritis ir kriterijus Šilutės r. Švietimo 

pagalbos tarnyboje gilino fizikos mokytojas metodininkas, matematikos vyresnysis mokytojas 

Pranciškus Viršilas, priešmokyklinio ugdymo, technologijų mokytoja Sonata Rangienė. 

 

 2019-06-21 Office 365 akademijos kursuose dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Asta Matvėjėvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona 

Papievienė, matematikos, informacinių technologijų mokytoja  Lina Valaitė. 

 



2019-06-25 lyderystės forume „Drąsiai kitaip“ 

dalyvavo direktorė Asta Gužauskienė, mokytojai: 

Ingrida Cyrolies, Jurgita Tamošiūnienė,  Ramūnas 

Grikšas, Laimondas Taroza, Pranciškus Viršilas, Eglė 

Kelpšienė, Nijolė Sodonienė, Asta Matvėjėvienė, Lina 

Valaitė, Vaidotas Vilkas, Vida Viršilienė, Lina 

Leikuvienė. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NTERNETINĖS PASKAITOS, SEMINARAI 

 

2018-08-28 internetinėje paskaitoje ,,Kaip sudominti penktoką tekstu?“ dalyvavo logopedė-

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2018-08-29 internetinėje paskaitoje ,,Užduotys ir būdai motyvuoti mokinius tekstų skaitymui ir 

analizei“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2018-08-30 internetinėje paskaitoje „Skaitome antiką su dešimtokais: mokinį auginanti 

vadovėlio struktūra. LITERATŪRA 10“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 

Sodonienė. 

 

2018-09-14 internetinėje paskaitoje ,,Mokėjimo mokytis įsivertinimo instrumentas“ dalyvavo 

logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, priešmokyklinio ugdymo, technologijų 

mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2018-09-14 internetinėje paskaitoje „STEAM ir PYKŠT POKŠT eksperimentai: inovatorių 

kartos ugdymas“ dalyvavo priešmokyklinio ugdymo, technologijų mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2018-09-19 internetinėje paskaitoje „Kūrybinis piknikas su naujuoju ikimokyklinio ugdymo(si) 

komplektu 4-mečiams YGA GA“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Daiva Kaunienė, priešmokyklinio 

ugdymo, technologijų mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2018-09-25 internetinėje paskaitoje ,,Ieškojimai ir atradimai dirbant su Taip serijos lietuvių 

kalbos vadovėliu 3 klasei“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2018-09-25 internetinėje paskaitoje „Mažais žingsneliais į teksto suvokimą kaip taikyti 

skaitymo strategijas 1-2 kl.?“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida 

Viršilienė. 

 

2018-09-28 internetinėje paskaitoje „Ar kompiuteris gali tapti ugdymo priemone?“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2018-10-02 internetinėje paskaitoje „Papildomos skaitmeninės užduotys 1-4 klasės mokiniams“ 

dalyvavo priešmokyklinio ugdymo, technologijų mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2018-10-11 VMA paskaitoje ,,Brandos darbas- ateities gidas abiturientui “ dalyvavo fizikos 

mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2018-09-29 internetinėje paskaitoje ,,Gabūs matematikai vaikai: kaip su jais dirbti 2-4 klasėje?“ 

dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2018-09-16 konferencijoje-vebinare „IKT-mokinių iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2018-10-01 – 2018-10-12 nuotoliniuose kursuose „Tradicinių ir modernių metodų dermė 

pamokoje“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 
 

 

 



2018-10-02 internetinėje paskaitoje „Papildomos skaitmeninės užduotys 1-4 klasės mokiniams“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2018-10-09 internetinėje paskaitoje „Kalbinio raštingumo problemos 5-8 klasėse ir jų 

sprendimo būdai“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 
 

2018-10-29 internetinėje paskaitoje „Gabūs matematikai vaikai: kaip su jais dirbti 2-4 klasėje“  

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2018-10-30 VMA paskaitoje  ,,Šiuolaikinės matematikos mokymo(si) strategijos ir būdai 

mokinių pasiekimams gerinti, dirbant su matematikos vadovėliu 5-6 kl. ( Atrask) “ dalyvavo 

matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2018-11-19 internetinėje paskaitoje ,,Kompiuteriukai vaikams – Microbit“ dalyvavo logopedė-

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė. 

 

2018-11-21 internetinėje paskaitoje ,,Matematika. Kaip ketvirtokus paruošti į 5 klasę?“ 

dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Vida Viršilienė. 

 

2018-12-21 internetinėje paskaitoje „Animacijos kūrimo procesas: būdai ir formos. Kūrybinio 

metodo taikymas animacijoje“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė. 

 

2018-11-22 internetinėje paskaitoje ,,Skaitymo dirbtuvės: mažais žingsneliais į teksto 

suvokimą“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2018-11-26 internetinėje paskaitoje ,,Kūrybiškumo ugdymas mokyklose: būdai ir galimybės 

mokinių pasiekimams gerinti“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

  

2018-11-28 VMA paskaitoje ,, STEAM ir PYKŠT POKŠT eksperimentai: inovatorių kartos 

ugdymas“ dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas, matematikos vyresnysis mokytojas 

Pranciškus Viršilas, logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2018-12-02 nuotoliniame kurse „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“ dalyvavo lietuvių 

kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė 

 

2018-12-19 nuotoliniame kurse „Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas“ dalyvavo 

lietuvių kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė 

 

2018-12-19 nuotoliniame kurse „ Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“ dalyvavo lietuvių 

kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2018-12-21 internetinė paskaitoje ,,Animacijos kūrimo procesas: būdai ir formos. Kūrybinio 

metodo taikymas animacijoje“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-02-13 internetinėje paskaitoje ,,Brandos darbas: pagalba mokytojui ir mokiniui“ dalyvavo 

logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Irena Šerkienė. 



2019-02-18 internetinė paskaitoje ,,Gabūs vaikai matematikai: pradinių klasių mokytojų 

patarimai ir pasiūlymai, kaip su jais dirbti“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra 

Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2019-02-18 internetinė paskaitoje „Kūrybiškumo ugdymo metodai, pratimai ir patarimai“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2019-02-19 stebėjo mokomąjį filmą „Sėkminga pamoka. Planavimas“ (Ugdymo plėtotės centro 

„Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos vaizdo įrašas) bei viešuosius debatus „Ar baigę 

mokyklą jaunuoliai turi atlikti privalomąją karinę tarnybą? lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2019-02-19 stebėjo „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir 

vykdymas“  Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos įrašą 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2018-02-21 VMA paskaitoje ,,Rengimasis matematikos egzaminui: sprendžiame, tikriname, 

vertiname matematikos pamokose“ dalyvavo matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus 

Viršilas, matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2019-03-03 nuotoliniame kurse „ Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“ dalyvavo lietuvių 

kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė 

 

2019 m. kovo 4-15 d. mokymuose ,,Darbo patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius 

mokinius“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-03-14 internetinėje paskaitoje ,,Pasaulio pažinimo labirintai pradinėse klasėse“ dalyvavo 

logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Irena Šerkienė. 

 

2019-03-20 internetinėje paskaitoje ,Mokymasis bendradarbiaujant: ,,eTwining projektų 

integracija į ugdymo turinį“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-03-20 internetinėje paskaitoje ,,Kaip ir kada pamokoje naudoti papildomas matematikos 

priemones“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2019-03-21 VMA paskaitoje ,,Daugiau galimybių matematikos pamokose: dirbame su Eduka 

klase“ dalyvavo matematikos vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2019-04-03 internetinėje paskaitoje „Kūrybinės užduotys 9-10 klasės literatūros pamokose: 

suvokti tekstą, rašyti, kalbėti“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 

Sodonienė. 
 

2019-04-04 vebinare „Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo?“  dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2019-04-07 nuotoliniame kurse „ Pedagogų streso valdymo ypatumai“ dalyvavo lietuvių kalbos 

mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 



2019-04-09 internetinėje paskaitoje ,,Kaip ugdyti pradinukų raštingumą: gramatikos pratimai 1-

4 klasėse“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2019-04-15 stebėjo „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

užduotys“  Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės transliacijos vaizdo įrašą 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2019-04-29 internetinėje paskaitoje „Interaktyvios užduotys gimnazijos klasių literatūros 

pamokose“ ?“  dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2019-04-26 internetinėje paskaitoje ,,Mišrus mokymasis – daugiau atradimų kiekvienam 

mokiniui ir mokytojui?!“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona 

Papievienė, dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis. 

 

2019-04-28 nuotoliniame kurse „ Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas“ 

dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2019-04-28 nuotoliniame kurse „Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje“ dalyvavo lietuvių 

kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2019-05-02 internetinėje paskaitoje „1 tikslas-5 atradimai: patirtis dirbant su matematikos 

vadovėlio komplektais 1 ir 2 klasei (serija TAIP!)“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2019-05-14 internetinėje paskaitoje ,,Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos: būdai mokinių 

pasiekimams gerinti“ dalyvavo logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona 

Papievienė. 

 

 


