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Studijos, stažuotės: 

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

asistentė, klasių vadovė. 

2. Ikimokyklinės priešmokyklinės pedagogikos studijos – ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

Simona Venckienė, Gabrielė Kumutaitytė. 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, PATIRTIES SKLAIDA, INTERNETINĖS 

PASKAITOS, SEMINARAI 

 

2021-08-25 VŠĮ Trakų švietimo centro konferencijoje „Švietimo vizija 2021“ dalyvavo anglų 

kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2021-08-26 ir 09-02 seminare „Kada ir kaip vaikai mokosi skaityti? Prof. dr. Daiva Jakavonytė 

– Staškuvienė (I dalis) ir (II dalis)“ (pagal projektą „Veža“) dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos 

metodininkės Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, Asta Matvėjėvienė, Vida Viršilienė, vyresnioji 

logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-09-01 – 2022-05-31 Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centro Kompetencijų 

tobulinimo programoje „Skaitmeninio raštingumo, informatikos ir technologinės kūrybos 

įgūdžių programa“ dalyvavo pradinio ugdymo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Gintarė 

Mačiulaitienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, Vida 

Viršilienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

 

2021-09-16 Šilutės ŠPT paskaitoje-praktikume „Ebru“ technikos 

taikymas darbe su vaikais ir paaugliais“ dalyvavo psichologo 

asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

 

2021-09-21 UAB „SDG“ seminare „Paprastai ir aiškiai apie mobingą ir psichologinį smurtą“ 

dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2021-09-22 Lietuvos Nacionalinis kultūros centro Baltijos šalių tradicinės kultūros seminaro 

forume „BALTICA - Web 2021“ dalyvavo dailės mokytoja metodininkė Rita Tarvydienė. 

 

2021-09-23 Joniškio r. švietimo centro vebinare ,,Vaikų kalbos raida ir sutrikimų prevencija“ 

dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-09-23 UAB „Šviesa“ mokymo centro paskaitoje „4 klasės Nacionalinis mokinių pasiekimų 

patikrinimas mokytojams“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Ilona Papievienė, 

Irena Šerkienė. 

 

2021-09-28 LMNŠC seminare „Patirtinio ugdymo(si)galimybės įprastiniame ir nuotoliniame 

mokyme karjeros konsultanto, klasės vadovo darbe“ dalyvavo karjeros ugdymo mokytoja Ingrida 

Cyrolies. 

 

2021-09-28 mokymuose „Skaitmeninis raštingumas mokytojams: informacijos valdymas, 

komunikavimas ir skaitmeninio turinio kūrimas” dalyvavo informacinių technologijų mokytojas 

Laimondas Taroza. 



 

2021-09-29, 30 Rūtos Gudmonaitės mokymuose (I, II dalis) „Sudėtingų situacijų valdymas“ 

(pagal projektą „Veža“) dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Ilona Papievienė, 

Irena Šerkienė, Asta Matvėjėvienė, Vida Viršilienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė 

Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-09-29 Pedagogas.lt paskaitoje „Kaip ugdyti vaikų emocinį intelektą“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-10-01 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro seminare ,,Logopedinio masažo 

technikos šalinant dizartrijas“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra 

Rimkuvienė. 

 

2021-10-05 Žibų mokyklos mokytojų pranešimų apie mokinių skaitymo gerinimo pasiekimus 

(pagal projektą „Veža“) klausėsi pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Ilona Papievienė, 

Irena Šerkienė, Asta Matvėjėvienė, Vida Viršilienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė 

Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-10-07 mokymuose „Google workspace for Education“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2021-10-07 VŠĮ „RV Agentūra“ seminare mokytojams aplinkosaugine tematika „Gamtos 

herojus 2021“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Ilona Papievienė, Irena 

Šerkienė. 

 

2021-10-07 seminare „Užaugink sėkmingą vaiką“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2021-10-07 Mokyklų tobulinimo centro  konferencijoje „Mokyklos (ne)standartas“  dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2021-10-14 Šilutės ŠPT paskaitoje „Gamtamokslinių stebėjimų taikymas patyriminiame 

ugdyme“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2021-10-14 Ugniagesių gelbėtojų mokyklos mokymuose „Žmogaus saugos mokytojų įvadinio 

civilinės saugos mokymo programa“ dalyvavo žmogaus saugos mokytojas Laimondas Taroza. 

 

 

2021-10-22 Šilutės rajono švietimo centro seminare ,,Įtraukusis 

ugdymas, iššūkiai ir galimybės“  dalyvavo vyresnioji logopedė, 

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė.  

 

 

 

2021-10-27 VšĮ Trakų švietimo centro seminare „Biologijos meistriškumo mokymai“ dalyvavo 

biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies. 

 

2021-10-28 Braingym mokymai. Internetiniame seminare „Disleksija/ ne vien skambus žodis 

skaitymo sutrikimams įvardyti“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 

Sodonienė. 

 



2021-10-28 Šiaulių miesto savivaldybės  švietimo centro respublikinėje konferencijoje „Mokinių 

elgesys ir emocijos. Kas įtrauku, įnovatyvu ir (ne)paprasta“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Irena Šerkienė, vyresnioji logopedė, specialioji 

pedagogė Elvyra Rimkuvienė, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2021-10-28 Šilutės ŠPT paskaitoje „Kolegialios patirties sklaida. Efektyvus psichologo darbas 

su paauglių tėvais“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2021-10-29 VšĮ Trakų Švietimo centro seminare „Chemijos meistriškumo mokymai“ dalyvavo 

chemijos mokytoja Ingrida Cyrolies“. 

 

2021-11-04 Rokiškio rajono savivaldybės  švietimo centro respublikinėje konferencijoje 

„Skaitymo iššūkis“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė, 

vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė . 

 

2021-11-04 seminare „Pinigų psichologija šeimoje“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2021-11-04 Anykščių ŠPT seminare ,,Antropocenas: žmogaus poveikis aplinkai“ dalyvavo 

geografijos vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas. 

 

2021-11-05 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Klausymosi pedagogika: kaip išgirsti ir 

suprasti vaikus?“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

2021-11-05 Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos seminare „IKT taikymo galimybės ugdymo(si) 

procese“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-11-05 Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos seminare 

paskaitoje „Prevencinių programų nauda patyčių masto mažinimui 

ugdymo įstaigose“ dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė 

Jurgita Tamošiūnienė. 

 

 

2021-11-05 Mokyklų tobulinimo centro programos „Renkuosi mokyti!“ konferencijoje 

„Mokyklos (ne)standartas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-11-12 vebinare „Lytiškumo ugdymas mokykloje: nuo ko pradėti?“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2021-11-12 seminare „Vertybių kortelės – metodinė priemonė darbui su 8–12 klasių mokiniais – 

konsultacijoms individualiai ir grupėse“ dalyvavo karjeros ugdymo mokytoja Ingrida Cyrolies. 

 

2021-11-16 Pasvalio švietimo centro seminare ,,Stresinių situacijų valdymas darbinėje ir 

asmeninėje aplinkoje“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2021-11-16 Šiaulių miesto savivaldybės  švietimo centro metodinėje-praktinėje konferencijoje 

,,Mokykla vaiko ateičiai“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra 

Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-11-18 Šiaulių miesto savivaldybės  švietimo centro forume ,,Turiu jums siuntinį. Gal galite 

pasakyti savo adresą? – kibernetinio pasaulio pavojai“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji 

pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 



 

2021-11-18 Šilutės ŠPT etikos mokytojų virtuali apskritojo stalo diskusijoje „Ugdymo(si) 

iššūkiai mokytojui naujais mokslo metais besikeičiančiame mokymo procese“ dalyvavo etikos 

vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas. 

 

2021-11-23 Šilutės ŠPT seminare „Darbo patirties sklaida, taikant STEAM ir kitus, inovatyvius 

vaikų ugdymo (si) būdus“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva 

Kaunienė. 

 

2021-11-23 Šilutės ŠPT seminare „Kūrybinė praktinė laboratorija matematikos pamokose su 

„Live work sheets“ priemone“ dalyvavo informatikos, matematikos mokytoja Danutė Tarozienė. 

 

2021-11-24 Šilutės ŠPT geografijos mokytojų apskritojo stalo 

diskusijoje „Gabių mokinių atpažinimo ir jų paruošimo 

konkursams ir olimpiadoms galimybės“ dalyvavo geografijos 

vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas. 

 

 

2021-11-25 UAB ,,Šviesa” mokymo centro paskaitoje ,,Bendrųjų ugdymo programų pokyčiai 1-

4 klasėms, leidinių naujienos ir geroji Šiaurės licėjaus patirtis“ dalyvavo priešmokyklinio  

ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Rangienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida 

Viršilienė. 

 

2021-11-29 VŠĮ Trakų švietimo centro seminare „Elgesio-emocijų sutrikimai darželyje. 

Pozytyvaus elgesio pritaikymo galimybės“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

2021-11-29 seminare „Privaloma ir rekomenduojama literatūra 1-4 klasių moksleiviams“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, Vida 

Viršilienė. 

 

2021-11-30 forume „Dėmesio centre - vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimas“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2021-11-30 UAB „Šviesa“ Mokymo centro paskaitoje „Tekstų tyrinėjimas 4 klasėje: ne tik 

naudinga, bet ir smagu“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2021-11-30 Kauno švietimo inovacijų seminare „Modernių / interaktyvių technologijų taikymas 

ugdyme, skatinant Z kartos vaikų susidomėjimą ir kūrybiškumą“ dalyvavo ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

2021-12-01 VŠĮ „Gyvenimo Universitetas LT“ seminare „Neurosensorinės stimuliacijos 

metodas vaikams“  dalyvavo ikimokyklinio  ugdymo mokytoja Gabrielė Kumutaitytė, 

priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gintarė Mačiulaitienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Irena Šerkienė, technologijų vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2021-12-09 Šilutės ŠPT seminare „Skaitmeniniai matematikos mokytojų pagalbininkai“ 

dalyvavo informatikos, matematikos mokytoja Danutė Tarozienė. 

 

2021-12-15 UAB „Šviesa“ Mokymo centro  seminare „Kaip neperdegti“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 



 

2021-12-17 seminare „Dirbtinis intelektas ir mokymosi analitika: ateitis prasideda šiandien“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2021-12-17 Klaipėdos valstybinės kolegijos mokymuose „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu įgūdžių tobulinimas“ dalyvavo 

ikimokyklinio  ugdymo mokytoja Gabrielė Kumutaitytė. 

 

2021-12-23 Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodinėje - praktinėje konferencijoje „Į 

STEAM orientuoto ugdymo tobulinimas, įgyvendinimas, tiriamosios projektinės veiklos 

plėtojimas“ dalyvavo ikimokyklinio  ugdymo mokytoja Gabrielė Kumutaitytė. 

 

2021-12-29 Jungtinės Karalystės partnerio IARS INTERNATIONAL INSTITUTE projekte 

„Vaikai svarbiausia“, mokymuose „5 žingsniai sveikų santykių link“ dalyvavo pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2022-01-06 Vilniaus universiteto, Filosofijos fakulteto mokymuose ,,Probleminio vaikų su ASS 

elgesio valdymas“ dalyvavo priešmokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2022-01-11 pedagogas.lt seminare „Išsilavinusio žmogaus lagaminas: ugnis, vanduo, žeminimas, 

orumas?“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2022-01-11 pedagogas.lt seminare „Akcentuoto charakterio vaikai“ dalyvavo lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2022-01-12 Šilutės ŠPT seminare ,,Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. 

Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė 

Elvyra Rimkuvienė. 

 

2022-01-12 Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro seminare ,,Jaunųjų specialistų ugdymas. 

Kompetencijų ugdymas tikybos pamokose“ dalyvavo pradinio ugdymo tikybos mokytoja 

metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2022-01-17 – 02-25 Nacionalinės švietimo agentūros mokymuose „Bendrojo ugdymo mokytojų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ dalyvavo etikos vyresnysis mokytojas Ramūnas 

Grikšas. 

 

2022-01-20 Šilutės ŠPT paskaitoje-praktikume „Padrąsinimo technika bendraujant“ dalyvavo 

psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2022-01-21 Šilutės ŠPT seminare ,,Ar šventa gali būti tik šventoji šeima“ dalyvavo pradinio 

ugdymo tikybos mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2022-01-25 UAB „Šviesa“ mokymo centro seminare „Finansinis raštingumas pradinukams: 

kada? Kaip? Kodėl?“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Ilona Papievienė, 

Irena Šerkienė, Vida Viršilienė. 

 

2022-01-26 VŠĮ Gyvenimo universitetas“ ilgalaikės programos (44 val.) „Ugdymo 

psichologiniai iššūkiai ir jų įveikos metodai“ modulyje „Ugdymas ir psichologija 2022“ dalyvavo 

dailės mokytoja metodininkė Rita Tarvydienė. 

 



2022-01-28 seminare „Gyvenimą aš saujomis rinkau..., skirtame Algimanto Mackaus 

jubiliejiniams metams paminėti“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 

Sodonienė. 

 

2022-01-31 mokymuose „Skaitmeninio raštingumo, informatikos ir technologinės kūrybos 

įgūdžių programa“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė. 

 

2022-02-02 seminare „Informacinių technologijų žala vaikų sveikatai“ dalyvavo pradinio 

ugdymo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Gintarė Mačiulaitienė. 

 

2022-02-02 VšĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Teatriniai ir viešojo kalbėjimo žaidimai 

klasėje“ dalyvavo lietuvių kalbos ir teatro mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-02-03 VŠĮ „Gyvenimo Universitetas LT“ seminare „Įtraukusis darželis 2022“ dalyvavo 

ikimokyklinio  ugdymo mokytoja Gabrielė Kumutaitytė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Laima Bušininkienė. 

 

2022-02-02 VšĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Patirtinis ugdymas“ dalyvavo lietuvių kalbos 

ir teatro mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-02-05 konferencijoje „STEAM pamoka – jungtys, iššūkiai, atradimai“ dalyvavo gamtos 

mokslų mokytoja Danutė Tarozienė. 

 

2022-02-06 VšĮ „Švietimo tinklas“ seminare „Pamokų planavimas ir organizavimas naudojant 

skaitmenines priemones“ dalyvavo lietuvių kalbos ir teatro mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-02-07 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ mokymuose „Interaktyvios kaladėlės STEAM ugdyme“ 

dalyvavo priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gintarė Mačiulaitienė. 

 

2022-02-07 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarptautinėje mokytojų ir 

mokinių dalykinėje-metodinėje konferencijoje „Ieva Simonaitytė-paskutinė Mažosios Lietuvos 

metraštininkė“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2022-02-08 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Švietimo aktualijos 2022“ dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkės Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, Vida Viršilienė, lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė, fizinio ugdymo mokytoja Simona Venckienė, 

lietuvių kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-02-12 Psichologijos mokymų centro „Žalioji dėžutė“ seminare „5 METODIKOS, kaip 

elgtis su vaiku, kai jis veda iš proto“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona 

Papievienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2022-02-14 UAB „Šviesa“ mokymo centro seminare „Matematikos treniruotės“ dalyvavo 

pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Ilona Papievienė, Irena Šerkienė. 

 

2022-02-14 seminare „Swivl“ robotukų naudojimas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2022-02-14 Šiaulių miesto savivaldybės  švietimo centro metodinėje-praktinėje konferencijoje 

,,Dailės ir technologijų ugdymas: šiandieninės įžvalgos ir ateities scenarijai“ dalyvavo 

technologijų vyresnioji mokytoja Sonata Rangienė. 

 



2022-02-15 seminare „Kartu mes galime“ – projektas, skirtas smurtą patyrusių vaikų ir paauglių 

psichinei sveikatai gerinti“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2022-02-17 Šiaulių miesto savivaldybės  švietimo centro metodinėje-praktinėje konferencijoje 

,,Šiuolaikinė pamoka: mokymas(is) per patirtį ir iš savo patirties“ dalyvavo vyresnioji logopedė, 

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2022-02-17 Šilutės rajono  švietimo centro metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Ugdymo(si) 

įvairovė įtaka mokinių motyvacijai ir pasiekimams gerinti“ dalyvavo vyresnioji logopedė, 

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, psichologijos vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza, 

anglų kalbos vyresnysis mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2022-02-20 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Nuotolinis vizitas į Family Lab Academy mini 

darželį“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė. 

  

2022-02-21 Panevėžio švietimo centras konferencijoje ,,Tėvo Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos 

vardo mokslininkų, dvasininkų, mokytojų ir mokinių konferencija ,,Žmogaus ekologija“ 

dalyvavo pradinio ugdymo tikybos mokytoja metodininkė Elvyra Rimkuvienė. 

 

2022-02-22 pedagogas.lt seminare „Mokinių dėmesys ir atmintis: kaip lūkesčius paversti 

realybe?“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2022-02-23 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ mokymuose „Kūrybinių veiklų organizavimas anglų 

kalbos pamokose“ dalyvavo pradinio ugdymo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Gintarė 

Mačiulaitienė. 

 

2022-02-28 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Tikrasis pedagoginis žaidimas: kaip ugdyti 

žaidžiant?“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

2022-02-28 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Interaktyvios kaladėlės STEAM ugdyme“ 

dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

2022-02-28 VŠĮ „Švietimo tinklas“ seminare „Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo 

reikšmingumas“ dalyvavo lietuvių kalbos ir teatro mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-02-30 VŠĮ „Gyvenimo universitetas LT“ seminare „Įtraukusis darželis“ dalyvavo 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė. 

 

2022-02-30 mokymuose „Problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo įgūdžių lavinimas“ 

dalyvavo psichologijos vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2022-02-20 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ mokymų programoje ,,Viešas susirinkimas dėl karo 

pabėgėlių vaikų integracijos pradinio ugdymo mokytojams“ dalyvavo vyresnioji logopedė, 

specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Ilona 

Papievienė, Irena Šerkienė. 

 

2022-02-22 VŠĮ „Gyvenimo universitetas LT“ seminare „Mokinių dėmesys ir atmintis: kaip 

lūkesčius paversti realybe?“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-03-03 „Ugdymo meistrai“ seminare „Retorika mokytojams“ dalyvavo lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 



2022-03-04 VšĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Kaip dirbti klasėje su dėmesio ir elgesio 

sutrikimų turinčiais vaikais?“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Asta 

Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, Vida Viršilienė, socialinė pedagogė metodininkė 

Jurgita Tamošiūnienė, psichologijos vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza, lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-03-13 VšĮ „Švietimo tinklas“ seminare „Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių 

platforma „Wordwall“ dalyvavo lietuvių kalbos ir teatro mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-03-14 VšĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Sąmoningo skaitytojo ugdymo strategijos“ 

dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-03-17 respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje „Ugdymo(si) įvairovės įtaka 

mokinių motyvacijai ir pasiekimams gerinti“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Asta Matvėjėvienė. 

 

2022-03-18 – 04-25 Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paskaitų cikluose 

„Sveikatinimasis fizinis aktyvumas“ moduliuose: „Atsparumas stresui“ ir „Poilsis“, 

„Sveikatinimasis fizinis aktyvumas“ modeliuose: „Mitybos svarba“ ir „Emocinė branda ir 

emocinio valgymo įveika“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė, fizinio ugdymo mokytoja Simona 

Venckienė, technologijų vyresnioji mokytoja Sonata Rangienė. 

 

2022-03-28 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ mokymuose „Technologiniai sprendimai STEAM 

ugdyme“ dalyvavo priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gintarė Mačiulaitienė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2022-03-28 seminare „Kaip liautis atidėlioti ir pradėti veikti“ dalyvavo psichologijos vyresnysis 

mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2022-03-29 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Viešas susirinkimas dėl karo pabėgėlių vaikų 

integracijos ikimokyklinio ugdymo mokytojams“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Daiva Kaunienė, ikimokyklinio  ugdymo mokytoja Gabrielė Kumutaitytė, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Gintarė 

Mačiulaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Laima Bušininkienė. 

 

2022-03-31 VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros nuotolinėje įdomiojoje pamokoje „Kaip 

elgiuos? Ogi tvariai!“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2022-04-01 Klaipėdos valstybinės kolegijos seminare „Kartų panašumai ir skirtumai“ dalyvavo 

teatro vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2022-04-06 Lietuvos Mokinių neformaliojo švietimo centro seminare „Mokytojo kelias su 

skaitovais: nuo teksto iki paveikios istorijos“ dalyvavo teatro vyresnioji mokytoja Asta 

Neimantienė. 

 

2022-04-12 Klaipėdos valstybinės kolegijos seminare ,,Turinio rinkodara-būdas prisijaukinti 

jaunimo auditoriją kultūros įstaigoms“ dalyvavo teatro vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2022-04-19 „KULTŪRINIS ŠVIETIMAS“ seminare „Kaip susikurti profesionalų mokytojo 

įvaizdį“ dalyvavo lietuvių kalbos ir teatro mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 



2022-04-20 VŠĮ „Gyvenimo Universitetas LT“ seminare „Praktiniai mokymai ikimokyklinukų 

kompetencijų ugdymui: matematiniai įgūdžiai“  dalyvavo ikimokyklinio  ugdymo mokytoja 

Gabrielė Kumutaitytė. 

 

2022-04-20 konferencijoje „Ugdymas ir psichologija: kasdieniai iššūkiai“ dalyvavo 

psichologijos vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2022-04-21 Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų respublikinėje mokytojų konferencijoje 

„Mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdai taikant skaitmeninius išteklius, siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Irena Šerkienė, Vida 

Viršilienė. 

 

2022-04-21 mokymuose „Vaikų ir paauglių elgesio sutrikimai: kodėl jų atsiranda, kaip bendrauti 

su šių sutrikimų turinčiais vaikais ir kuo gali padėti pedagogas“ dalyvavo psichologijos 

vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2022-04-22 VLKK paskaitoje „Kaip pradėti mokyti lietuvių kalbos kaip negimtosios?“ dalyvavo 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. 

 

2022-04-22 Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslinėje-praktinėje konferencijoje 

„Vaikų ir paaugių psichikos sveikata: prevencijos ir gydymo aktualūs klausimai“ dalyvavo 

psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2022-04-22 VŠĮ „Gyvenimo universitetas LT“ seminare „Efektyvūs drausminimo metodai ir jų 

taikymo psichologiniai aspektai“ dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja Vilija Ašmonaitė. 

 

2022-04-22 Šilutės ŠPT seminare „Šiuolaikinė pamoka“ dalyvavo anglų kalbos vyresnysis 

mokytojas Vaidotas Vilkas. 

 

2022-05-27 Šilutės ŠPT kūrybinėje praktinėje veikloje „MAK taikymas sprendimų priėmime“ 

dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2022-04-28 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro „Reflectus“ forume „Misija 

– sąmoningas vaikas“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Papievienė. 

 

2022-04-29 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  seminare „Vaikų aviacijos pilotas“ 

dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė. 

 

2022-04-29 pedagogas.lt  seminare „Kaip gyveni, taip ir atrodai“ dalyvavo fizinio ugdymo 

mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2022-05-03 pedagogas.lt seminare „Migrantų vaikų integracija ir švietimas: iššūkiai ir 

galimybės“ dalyvavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Šerkienė, socialinė pedagogė 

metodininkė Jurgita Tamošiūnienė. 

 

2022-05-16 Šilutės rajono švietimo centro rajono anglų k. mokytojų kolegiosios ugdymo patirties  

kūrybiniame praktiniame užsiėmime „Inovatyvūs įrankiai pamokoje - „MyStorybook.com“, 

„Storyjumper.com“ ir „Wordwall.net“ dalyvavo pradinio ugdymo anglų kalbos vyresnioji 

mokytoja Gintarė Mačiulaitienė. 

 



2022-05-18 UAB ,,Šviesa“ Mokymo centro seminare ,,Disleksija Bėgančios raidės arba kada yra 

pirmadienis?“ dalyvavo vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkės Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, Vida Viršilienė. 

 

2022-04-21 Šilutės ŠPT edukacinėje – patyriminėje veikloje „Užnemunės žemumos gamtos 

objektų ir dvarų architektūros istorinėje raidoje įtraukimo į ugdymą, atliepiant atnaujintų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų projektą“ dalyvavo geografijos vyresnysis mokytojas 

Ramūnas Grikšas. 

 

2022-05-10 Klaipėdos valstybinės kolegijos seminare ,,Darbas su ,,sunkiais klientais“ ir jų 

motyvacijos paieška“ dalyvavo teatro vyresnioji mokytoja Asta Neimantienė. 

 

2022-05-24 seminare „Geometrijos būklė šiandieninėje mokykloje, tikslai ir nauda mokiniams“ 

dalyvavo matematikos mokytoja Danutė Tarozienė. 

 

2022-05-25 seminare ,,Sveikatinimasis - fizinis aktyvumas“ moduliuose: ,,Mitybos svarba“ ir 

,,Emocinė branda ir emocinio valgymo įveika“ dalyvavo fizinio ugdymo mokytoja Simona 

Venckienė. 

 

2022-05-31 Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kompetencijų tobulinimo programoje 

,,Skaitmeninio raštingumo, informatikos ir technologinės kūrybos įgūdžių programa“ dalyvavo 

vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė. 

 

 

2022-05-31 Šilutės ŠPT edukacijoje ,,Šilutės istorija“ dalyvavo 

vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, 

etikos vyresnysis mokytojas Ramūnas Grikšas. 

 

 

 

2022-06-06 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Ankstyvojo ugdymo forumas 2022“ dalyvavo 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė, ikimokyklinio  ugdymo 

mokytoja Gabrielė Kumutaitytė. 

 

2022-06-06 Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyba.  Kolegiali 

patirtis priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Išvyka į Marijampolės 

darželius“ Dalyvavo socialinė pedagogė metodininkė Jurgita 

Tamošiūnienė.  

 

 

2022-06-06 Šilutės rajono  švietimo centro rajoninėje konferencijoje „Raštas, knygnešiai, 

mokykla“ dalyvavo psichologijos vyresnysis mokytojas Laimondas Taroza. 

 

2022-06-08 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Mokymasis per judesį“ dalyvavo 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gabrielė Kumutaitytė. 

 

2022-06-08 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Švietimo aktualijos 2022“ dalyvavo 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gabrielė Kumutaitytė. 

 

2022-06-10 paskaitoje „Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ir emocijų sunkumų stebėjimas, 

atpažinimas, valdymas“ dalyvavo priešmokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė Sonata 

Rangienė. 



 

2022-06-15 respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros mokytojų asociacijos seminare 

,,Fizinio aktyvumo renginių organizavimo metodika“ dalyvavo priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2022-06-17 „Ugdymo meistrai“ Ankstyvojo ugdymo forume dalyvavo priešmokyklinio  ugdymo 

mokytoja metodininkė Sonata Rangienė. 

 

2022-06-21 Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje „Lyderių 

laiko-3“ baigiamojoje praktinių studijų dienų 

konferencijoje „Drąsiai kitaip-4“ dalyvavo direktorė Asta 

Gužauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė.  

 

 

2022-06-23 Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos kursuose „Ekonomikos ir verslumo 

ugdymo programų ir metodų kurse, skirtame mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ekonomikos 

ir verslumo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas“ dalyvavo geografijos vyresnysis 

mokytojas Ramūnas Grikšas. 

  

2022-06-27 Kretingos rajono švietimo centro seminare „Jaunimas po karantino“ bendravimo 

iššūkiai ir galimybės“ dalyvavo dailės mokytoja metodininkė Rita Tarvydienė. 

 

2022-06-28 mokymuose „Ateities lyderių kursas“ dalyvavo psichologo asistentė Eglė Kelpšienė. 

 

2022-07-07 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ seminare „Technologiniai sprendimai STEAM ugdyme“  

dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gabrielė Kumutaitytė. 
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