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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. Neformaliosios švietimo lyderystės studijos „Lyderių laikas  3“: III modulis „Lyderis – 

mokymosi vedlys“, IV modulis „Lyderis besimokančioje organizacijoje“ – Ramūnas Grikšas, 

etikos ir geografijos mokytojas.  

4. Pedagogikos studijos – lietuvių kalbos mokytojos Vitalija Mišinskaitė, Vilija Ašmonaitė.  

5. Matematikos ir informatikos studijos – Lina Valaitė, informacinių technologijų ir matematikos 

mokytoja.  

6. Ikimokyklinės priešmokyklinės pedagogikos studijos – priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Sonata Rangienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Simona Venckienė. 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, PATIRTIES SKLAIDA 

 

2019-06-10 Šilutės r. ŠPT seminare ,,Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimo galimybės 

tikybos pamokose“ dalyvavo tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-06-21 mokymuose „Office 365 akademijos kursas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Asta Matvėjėvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2019-06-17 patirties dalinimosi mokytojų sambūryje ,,Geros pamokos link“ dalyvavo logopedė, 

specialioji pedagogė, tikybos mokytoja  Elvyra Rimkuvienė, socialinė pedagogė metodininkė 

Jurgita Tamošiūnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona 

Papievienė. 

 

2019-09-04 mokymuose „LL3 Geresnės ugdymo kokybės link- tėvai kaip ugdymo partneriai“ 

dalyvavo anglų kalbos mokytoja Gintarė Mačiulaitienė, psichologijos mokytojas Laimondas 

Taroza. 

 

2019-09-13 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro seminare „Kalbos sutrikimų 

ir mokymosi sunkumų skaityti bei rašyti sąsajos ir įveikimo galimybės“ dalyvavo logopedė 

Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-09-21 Šilutės ŠPT seminare-praktikume, 

,Mokytojų bendradarbiavimo kompetencijų 

gilinimo mokymų praktinė veikla. I dalis 

,,Įkrova“ dalyvavo matematikos, informacinių 

technologijų mokytoja Lina Valaitė, psichologo 

asistentė Eglė Kelpšienė, direktorė Asta 

Gužauskienė, etikos vyresnysis mokytojas 

Ramūnas Grikšas, logopedė, specialioji 

pedagogė, tikybos mokytoja Elvyra 

Rimkuvienė, socialinė pedagogė metodininkė 

Jurgita Tamošiūnienė, psichologijos mokytojas 

Laimondas Taroza, fizinio ugdymo mokytoja 

Lina Leikuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Bušininkienė. 



 

2019-09-25 BĮ Gargždų atviras jaunimo centro konferencijoje „Jauno žmogaus pasaulis dalyvavo 

psichologijos mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2019-09-26 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro seminare ,,Darbo su autizmo 

spektro sutrikimą turinčiais vaikais aktualijos“ A. Gustės knygos ,,Autizmas: 365 kitokios 

dienos“ pristatyme dalyvavo logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-09-27 seminare “Karjeros planavimo pamoka, struktūra, mokymo metodų ir mokymosi 

veiklų įvairovė“ dalyvavo UK koordinatorė Ingrida Cyrolies. 

 

 

 

Spalio 8 d. geografijos mokytojas Ramūnas Grikšas vyko į 

Kauną susipažinti su Kauno marių krantų geologija, IX 

forto istoriniais aspektais, susipažinti su kitomis dar 

nelankytomis Lietuvos vietovėmis. 

 

 

 

2019-10-11 Šilutės ŠPT metodinėje dienoje „Delfinų terapija ir jos poveikis specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2019-10-15 apskritojo stalo diskusijoje ,, Formuojamasis vertinimas mokinių pažangai“ Šilutės 

ŠPT dalyvavo technologijų vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2019-10-16 seminare ,,Tikėjimo, proto, žinių ir dorybių dermė katechezėje“ Telšių kunigų 

seminarijoje dalyvavo tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-10-23 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro seminare „Pamoka 

panaudojant savo kūno pasipriešinimą korekcijai ir integralumui“ dalyvavo fizinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2019-10-25 seminare „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės 

mokykloje“ dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, logopedė, 

specialioji pedagogė, tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-10-28 Pirmosios pagalbos mokymuose dalyvavo technologijų vyresnysis mokytojas 

Pranciškus Viršilas, logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo 

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

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė, matematikos mokytoja metodininkė 

Elena Lučinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė, PUG mokytoja 

Sonata Rangienė, teatro vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2019-10-30 seminare „Menų kryptys ir studijų programos“ dalyvavo dailės mokytoja Asta 

Matvėjėvienė. 

 

2019-10-30 Tatjanos Balvočienės, Šilutės Vydūno gimnazijos IT mokytojos ekspertės, 

organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Mokytojo kelias į sėkmę – kalbėkime, dalykimės, 

diskutuokime “ dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 



2019 m. spalio 30 d. seminare ,,Daiktų  teatras: paprastos priemonės-nepaprastas veiksmas“ 

dalyvavo teatro vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2019-10-31 Šilutės ŠPT seminare ,,Taisyklingo garso mokymas“ dalyvavo logopedė, specialioji 

pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-11-12 Šilutės ŠPT seminare „Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, 

pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“ dalyvavo l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita 

Tamošiūnienė. 

 

2019 lapkričio 12-13d. seminare „Lions. Raktai į sėkmę“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė 

Kelpšienė, psichologijos mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2019-11-21 mokymuose „Mokyklos bendruomenės įgalinimas“ (Lyderių laikas 3) dalyvavo l.e.p. 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jurgita Tamošiūnienė, Ramūnas Grikšas. 

 

2019-11-20 Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje praktiniuose mokymuose „Matematikos 

VBE vertinimo naujovės 2019-2020 mokslo metais“ dalyvavo matematikos mokytoja 

metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

 

2019-11-22 mokymuose „Mokinių įgalinimas pamokoje“ (Lyderių laikas 3) dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta 

Matvėjėvienė. 

 

2019-11-22 respublikinėje Tarpdisciplininių mokymosi projektų 

gerosios patirties mainai jaunimo konferencijoje „(Ne)galima sujungti 

dalyvavo bei dalijosi patirtimi lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė ir biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies. 

 

 

2019-11-25 mokymuose „LL3 Patirtinio mokymo iššūkiai, trukdžiai, galimybės“ dalyvavo anglų 

kalbos mokytoja Gintarė Mačiulaitienė, anglų kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2019-11-27 Tauragės PMC seminare ,,Gamtamokslinio mokymo iššūkiai“ dalyvavo fizikos 

mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas.  

 

2019-11-29 Šilutės ŠPT seminare „Mokyklos pažangos planavimas ir skatinimas taikant 

įsivertinimo metodiką“ dalyvavo geografijos, etikos mokytojas Ramūnas Grikšas. 

 

2019-12-10 mokymuose „Bendradarbiavimo ryšių stiprinimas organizuojant patirtinį mokymą“ 

dalyvavo matematikos, informacinių technologijų mokytoja Lina Valaitė. 

 

Gruodžio 13 d. Švietimo pagalbos tarnyboje lektorės Grigonienės, Mykolo Romerio universiteto 

dėstytojos seminare „Domumentų valdymo pertvarka: nauji reikalavimai ir pokyčiai“ dalyvavo 

direktorė Asta Gužauskienė, raštvedė Renata Radmacher, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2020-01-14 konferencijoje „Drąsiai kitaip 2“ (Lyderių laikas 3) dalyvavo socialinė pedagogė 

metodininkė Jurgita Tamošiūnienė, geografijos, etikos mokytojas Ramūnas Grikšas, psichologo 

asistentė Eglė Kelpšienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, anglų 



kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas, matematikos, informacinių technologijų mokytoja 

Lina Valaitė. 

Sausio 16 d. Švietimo pagalbos tarnyboje socialinė pedagogė metodininkė dalyvavo rajono 

socialinių pedagogų susirinkime ir klausėsi pranešimo „Koordinuotai teikiamos švietimo 

pagalbos socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos vaikui ir jo šeimai“. 

 

 

Sausio 21 d. psichologo asistentė Eglė Kelpšienė Švietimo pagalbos 

tarnyboje dalijosi kolegialia patirtimo, klausėsi pranešimo „Taikant 

metaforines kortas psichologiniame konsultavime“. 

 

 

2020-01-31 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro seminare ,,Aš jus išsirinkau 

ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų“(Jn 15, 16) dalyvavo tikybos 

mokytoja Elvyra Rimkuvienė. 

 

2020-02-05 Šilutės ŠPT praktiniame seminare „Socialinio pedagogo 

užrašai“ socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 
 
 
 

Vasario 17 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje rajono fizikos mokytojų 

susirinkime fizikos mokytojas metodininkas Pranciįkus Viršilas 

dalijosi patirtimi „Patyriminis mokymas. Pamoka kitaip“. 

 

2020-02-18 respublikinėje mokytojų metodinėje konferencijoje ,,Mokymo(si) sėkmė pamokoje“ 

įgijo metodinės patirties apie mokymo(si) sėkmes pamokoje matematikos mokytojas 

metodininkas Pranciškus Viršilas, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

Vasario 18 d. geografijos mokytojai apskritojo stalo diskusijoje 

geografijos mokytojas Ramūnas Grikšas pasidalijo patirtimi, kaip 

pamokose naudoja IT kurdamas žinių patikrinimo (formuojamojo 

vertinimo) testus mokiniams. 

 

 

2020-02-18 Pradinių klasių anglų k. mokytojų metodinio būrelio 

susirinkime „Patyriminės ir  projektinės veiklos organizavimas 

mokyklose“ dalyvavo anglų kalbos mokytoja Gintarė Mačiulaitienė. 

 

 

 

2020-02-19 metodinėje veikloje ,,Mobiliosios klasės praktika 

saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje. Suomijos ugdymo 

patirtis“ dalyvavo PUG mokytoja Sonata Rangienė. 

 

 

 

2020-02-27 Šilutės ŠPT seminare-praktikume ,,Mokytojų bendradarbiavimo kompetencijų 

gilinimo mokymų praktinė veikla. II dalis ,,Srovė“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė, 

technologijų vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas, logopedė, specialioji pedagogė, tikybos 

mokytoja Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 



 

2020-02-27 Edvs sistemos „Kontoros“ naudojimasis (mokymai) dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

 

 

 

Kovo 6 d. technologijų vyresnysis mokytojas Pranciškus 

Viršilas vyko į Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnaziją, Veiviržėnų 

amatų centrą, dalyvavo muilo virimo, bandelių kepimo 

edukacijose. 
 
 

 

2020-03-07 Šilutės ŠPT edukacinėje-praktinėje veikloje ,,Mokytojo sėkmės metodai“ dalyvavo 

technologijų vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2020 balandžio mėnesio 15 d., 17 d., 22 d., 24 d. Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų 

ugdymo centro mokymuose „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, 

naudojant Limbinio mokymo(si) metodiką“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2020-06-22 Šilutės r. ŠPT praktinėje veikloje „Metaforinių asociatyvinių kortų taikymas 

psichologiniame konsultavime“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

  

INTERNETINĖS PASKAITOS, SEMINARAI 

 

2019-05-27 VMA paskaitoje „Gamtos mokslų paslaptys ir faktai“ dalyvavo fizikos mokytojas 

metodininkas Pranciškus Viršilas.  

 

2019-09-25 internetinėje paskaitoje „STEAM: matematika ir inžinerija kartu su PYKŠT ir 

POKŠT“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

Seminare ,,Lietuvos mažųjų žaidynės. Organizavimo ir teisėjavimo metodika“ dalyvavo PUG 

mokytojai Sonata Rangienė, Laimondas Taroza. 

 

2019-09-26 internetinėje paskaitoje „Lietuvių kalbos pamokos: kaip derinti tradicines ir 

skaitmenines mokymo(si) priemones siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir asmeninės 

pažangos?“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2019-09-28 internetinėje paskaitoje „Kaip dirbti su 1 ir 3 kl. vadovėlio komplektu Kūno kultūra?“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2019-10-05 VMA paskaitoje ,,Ką daryti, jei neturi laboratorijos?“ dalyvavo fizikos mokytojas 

metodininkas Pranciškus Viršilas.  

 

2019-10-17 internetinėje paskaitoje „Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su 

matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 



2020-10-19 paskaitoje „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) 

įvairovės srityje III modulio mokymai. Mokinių motyvacijos stiprinimas mokantis nuotoliniu 

būdu“ Šilutės ŠPT dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2019-10-29 VMA paskaitoje ,,Kaip pasirinkti skaitmenines ir tradicines mokymo priemones, 

kurios padės mokytojui ir mokiniui efektyviai bendradarbiauti“ dalyvavo fizikos mokytojas 

metodininkas Pranciškus Viršilas, matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2019-10-29 internetinėje paskaitoje „Lietuvių kalbos mokslo naujovės mokykloje“ dalyvavo 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2019-10-30 internetinėje paskaitoje „Lietuvių kalbos pamokos: kaip derinti tradicines ir 

skaitmenines mokymo(si) priemones siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir asmeninės 

pažangos?“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2019-11-05 internetinėje paskaitoje „Pradinukų informatinio mąstymo ugdymas: metodai ir 

galimybės 1-2 klasėse“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2019-11-06 kvalifikacijos tobulinimo mokymuose www.pedagogas.lt: „Greitas įsiminimas“ 

dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

Psichologės L.Laurinčiukienės paskaitoje „Asmeninis augimas – savęs kūrimas. Asmeninio 

augimo 5 S (savižina, savitvarka, savimotyvacija, savigarba, savipagalba“ dalyvavo matematikos 

mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2019-11-18 – 2019-12-08 nuotoliniame kurse „Skaitymo skatinimas. Kalbos gebėjimų ugdymas“ 

dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2019-11-18/29 seminare „Aktyvūs mokymo metodai pamokoje“ dalyvavo ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja Daiva Kaunienė. 

 

2019-11-26 internetiniame seminare „Biblioterapijos metodo taikymas KODĖL TAI VEIKIA 

TERAPIŠKAI? dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2019-12-04 internetiniame seminare Emocinio kognityvinio koučingo metodo „Vesk savo vaiką 

į sėkmę“ taikymas dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2019-12-06 internetinėje paskaitoje ,,Inovatyvūs garsų taikymo mokymo būdai“ dalyvavo 

logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2019-12-08 kvalifikacijos tobulinimo mokymuose www.pedagogas.lt: Problemų sprendimo ir 

sprendimų priėmimo įgūdžių lavinimas“ dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena 

Lučinskienė. 

 

2019-12-11 internetiniame seminare „RENGIAMĖS LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINUI: 

patarimai ir pagalba abiturientui, kaip struktūruotai pasirengti VBE“  taikymas dalyvavo lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

 2019-12-11 internetinėje paskaitoje „Pradinukų informatinio mąstymo ugdymas: metodai ir 

galimybės 1-2 klasėse“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

http://www.pedagogas.lt/
http://www.pedagogas.lt/


2019-12-17 internetinėje paskaitoje „„Kaip padėti pradinukui pasitikrinti savo matematines 

žinias ir pasiruošti tolimesniam mokymosi procesui“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Irena Šerkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2020-02-18 internetiniame seminare „Lietuvybė ir europietiškumas: apie autentiką kalboje ir 

būtyje taikymas“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2020-01-01 kvalifikacijos tobulinimo mokymuose www.pedagogas.lt: „Kaip auginti vaiko 

motyvaciją?“ dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2020-01-02 nuotolinių video mokymų projekto Pedagogas.lt mokymuose „Pozityvaus mąstymo 

lavinimas“ dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2020-01-03 kvalifikacijos tobulinimo mokymuose www.pedagogas.lt: „Mokinių individualios 

pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje“ dalyvavo matematikos 

mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė, PUG mokytoja Sonata Rangienė. 

 

 

2020-02-11 internetinėje paskaitoje „Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos lietuvių kalbos 

pamokose“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2020-02-18 internetinėje paskaitoje „Matematikos pamokos 5-8 kl.: kaip derinti tradicines ir 

skaitmenines mokymo(si) priemones siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir asmeninės 

mokinio pažangos?" dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2020-02-20 Mokytojai- mokytojams. ,,Kaip pranešti tėvams apie nerimą keliančius ženklus vaiko 

elgesyje?“ dalyvavo technologijų vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2020-03-16 „eTest mokymų diena mokykloje“ dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas 

Pranciškus Viršilas. 

 

2020-03-15 internetinėje paskaitoje „Kompetencijų vertinimo mitai ir savarankiškas 

pasirengimas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2020-03-13 paskaitoje „Mokinių skirtybės. Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas“ I modulis „Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, 

personalizavimas“ Šilutės ŠPT dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Buktienė. 

 

2020-03-16 internetiniame seminare „Apie vaikų pyktį“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Nijolė Sodonienė, dalyvavo PUG mokytoja Sonata Rangienė. 

 

 

2020 m. kovo 16,17,18 d. dalyvavo Kauno tautinės kultūros centro, Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto ir Klaipėdos rajono švietimo centro organizuotame 4 val. internetinių 

paskaitų cikle, skirtame respublikinio tautosakos ekranizacijos konkurso „ANIMUOJU 

LIETUVIŠKĄ PASAKĄ“ pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė 

 

2020-03-17 Nuotoliniai mokymai „Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones 

pasitelkti į pagalbą?“ geografijos, etikos vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas, logopedė, 

specialioji pedagogė, tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Asta Matvėjėvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, rusų 
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kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 

Sodonienė, PUG mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2020 m. kovo 18-23 d. internetinių paskaitų cikle ,,EDMODO ir ATVIRKŠČIA PAMOKA 

nuotoliniam mokymui“ dalyvavo PUG mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2020-03-18 seminare „Nuotolinis mokymas. VMA MOODLE- misija įmanoma“ dalyvavo rusų 

kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2020-03-18 Mokytojai- mokytojams. ,,Kaip klausytis, kad girdėtų ?“ dalyvavo technologijų 

vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas. 

 

2020-03-19 internetinėje paskaitoje „Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ 

nerealiuoju (asinchroniniu) laiku“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta 

Matvėjėvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, , rusų kalbos vyresnioji 

mokytoja Loreta Butkienė, psichologijos mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2020-03-19 internetinėje paskaitoje EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų analizės“ 

dalyvavo anglų kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas, matematikos mokytoja 

metodininkė Elena Lučinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė, PUG 

mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2020-03-20 VMA paskaitoje „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam 

nuotoliniam mokymui“ dalyvavo fizikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas, logopedė, 

specialioji pedagogė, tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Asta Matvėjėvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, 

matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė, psichologijos 

mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2020-03-20 VMA paskaitoje ,, Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti ,,EDUKA‘ klasėje realiuoju 

(sinchroniniu) laiku“ dalyvavo matematikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, tehnologijų vyresnioji mokytoja Sonata 

Rangienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė, anglų kalbos vyresnysis mokytojas 

Vaidotas Vilkas, matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2020-03-20 internetinėje paskaitoje „Kaip mokyti vaikus nuotoliniu. Visų dalykų mokytojams“ 

dalyvavo rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Butkienė. 

 

2020-03-23 VMA paskaitoje ,, Nuotolinis mokymas(is): Microsoft Teams“ įrankio praktinis 

užsiėmimas“ dalyvavo technologijų vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas, logopedė, 

specialioji pedagogė, tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Asta Matvėjėvienė,  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta 

Butkienė, matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

 

2020-03-23 internetinėje paskaitoje ,,Etika. Socialinis ir emocinis ugdymas 1-2 klasėse“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Viršilienė. 

 

2020-03-24 internetinėje paskaitoje ,,Nuotolinis mokymas(is) pradiniame ugdyme su EDUKA 

klase“ dalyvavo tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė,  

 



2020-03-24 internetinėje paskaitoje ,,Kaip išgyventi tėvams?“ dalyvavo PUG mokytoja Sonata 

Rangienė. 

 

2020-03-25 internetinėje paskaitoje „Egzaminatorius nuotoliniam abiturientų mokymuisi“ 

dalyvavo biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, matematikos mokytoja metodininkė 

Elena Lučinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2020-03-25 seminare „Respublikinis ikimokyklinio ugdymo pedagogų forumas“ dalyvavo PUG 

mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2020-03-25 internetinėje paskaitoje „Kaip dirbti nuotoliniu būdu su „EDUKA klasės“ lietuvių 

kalbos skaitmeniniais ištekliais 5-12 klasėse“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė. 

 

2020-03-25 internetinių paskaitų cikle „EDMODO ir ATVIRKŠČIA PAMOKA nuotoliniam 

mokymui“ dalyvavo matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė. 

Paskaitų temos: „Kompiuterinė grafika, piešimas“, „Animacija“, „Iš lietuvių tautosakos lobyno“. 

 

2020-03-27 internetinėje paskaitoje ,,Nuotolinis mokymas: kas keičiasi šeimoje ir kaip vieni 

kitiems galime padėti?“ dalyvavo logopedė, specialioji pedagogė, tikybos mokytoja Elvyra 

Rimkuvienė. 

 

2020-03-30 internetinėje paskaitoje „Kaip dirbti nuotoliniu būdu su EDUKA klasės biologijos ir 

gamtos mokslų skaitmeniniais ištekliais 5-12 klasėse“ dalyvavo biologijos mokytoja metodininkė 

Ingrida Cyrolies. 

 

2020-05-05 VŠĮ Sportininkų mokymo centro seminare „Viskas apie tempimo pratimus“ 

dalyvavo fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2020-05-06 VŠĮ Sportininkų mokymo centro seminare „Laikysenos svarba gyvenime ir sporte“ 

dalyvavo fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2020-05-07 VŠĮ Sportininkų mokymo centro seminare „Tarpinis badavimas. Keto, mažo 

angliavandenių kiekio dietos – jų privalumai ir trūkumai, pritaikomumas sporte“ dalyvavo fizinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

2020 m. gegužės 6-7 d. mokymuose „Mokymasis bendradarbiaujant: projektinės veiklos 

nuotolinio mokymosi kontekste“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena 

Šerkienė. 

 

2020-05-15 Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro paskaitoje 

Dramblys.lt – Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, naudojant 

Limbinio mokymo(si) metodiką“ dalyvavo logopedė, specialioji pedagogė, tikybos mokytoja 

Elvyra Rimkuvienė. 

 

2020-05-19 Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje  ,,Specialiųjų pedagogų ir logopedų veikla 

nuotolinio ugdymo metu. Rajono mokyklų patirtis“ dalyvavo logopedė, specialioji pedagogė 

Elvyra Rimkuvienė. 

 

2020-05-19 internetinėje paskaitoje „KAIP RENGTIS LIETUVIŲ KALBOS VBE 

NUOTOLINIU BŪDU: gairės, turinys, resursai“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Nijolė Sodonienė. 



 

2020-05-19 Šilutės r. ŠPT metodinėje veikloje „Kolegialiosios patirties sklaida. Pažintinių 

gebėjimų vertinimas“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2020-05-20 internetinėje paskaitoje „LINGVISTINIO RAŠTINGUMO ĮTVIRTINIMAS IX-X 

kl.: kokie mokymosi būdai, strategijos ir užduotys numatomi naujame LIETUVIŲ KALBA IX ,s 

LINGUA, VADOVĖLYJE“  dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2020-05-22 VMA paskaitoje ,,Pasitikrinamieji matematikos testai gimnazijos klasėms: mokinio 

savarankiško darbo gairės tęsiant ar kartojant kursą, rengiantis egzaminui“ dalyvavo matematikos 

mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas, matematikos mokytoja metodininkė Elena 

Lučinskienė. 

 

2020-05-28 VMA paskaitoje ,, Finansinis raštingumas mokykloje: mokymo šaltiniai, idėjos, ir 

patarimai matematikos ir ekonomikos mokytojams  dirbantiems 5ž8 kl.“ dalyvavo matematikos 

mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas, matematikos mokytoja metodininkė Elena 

Lučinskienė. 

 

2020-05-29 VMA paskaitoje ,,Kaip užnorinti save ir  dar motyvuoti kitus?“ dalyvavo 

technologijų vyresnysis mokytojas Pranciškus Viršilas, logopedė,  specialioji pedagogė, tikybos 

mokytoja Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2020 m. gegužės 29 d. paskaitoje „Mentororiavimas: andragoninė praktika“ dalyvavo istorijos 

vyresnysis mokytojas Rubenas Bukavickas. 

 

2020-06-02 Šilutės r. ŠPT Nuotolinio ugdymo kolegialioji patirtimi dalijosi pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida 

Viršilienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

 2020-06-03 VMA paskaitoje ,,Matematikos mokymo priemonės ir patarimai, padėsiantys 

bendradarbiauti ir siekti aukštesnių rezultatų 5-8 kl.“ dalyvavo matematikos mokytojas 

metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

2020-06-03 seminare „Lytiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje“ dalyvavo ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja Daiva Kaunienė. 

 

2020-06-04 Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tęstinių studijų 

centro paskaitoje ,,Kaip prisijaukinti ypatingų vaikų tėvus“ dalyvavo logopedė,  specialioji 

pedagogė, tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona 

Papievienė. 

 

2020-06-11 internetinėje paskaitoje „Gamtamokslinių gebėjimų ir tyrinėjimo įgūdžių ugdymas 

Pasaulio pažinimo tyrimų it užduočių sąsiuviniu skirtu 1-2 klasių mokiniams“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2020-06-15 internetinėje paskaitoje „Matematinio raštingumo ugdymas ir efektyvios pamokos 

strategijos su naujai rengiamu matematikos vadovėlio komplektu 4 klasei (serija 

TAIP!)“dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2020-06-16 internetinėje paskaitoje „Mokinių sveikos gyvensenos nuostatų ir fizinio aktyvumo 

ugdymo(si) galimybės“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 



2020-08-25 internetinėje paskaitoje „Mažinti krūvį – didinti motyvaciją. Sėkmingiausi nuotolinio 

mokymo metodai” dalyvavo biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, matematikos, 

informacinių technologijų mokytoja Lina Valaitė. 

 

2020-08-24 konferencijoje „Matematika ir švietimas: matematikos mokytojas 2020“ dalyvavo 

matematikos, informacinių technologijų mokytoja Lina Valaitė. 
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