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Priešmokyklinis 

ugdymas 

 

 

Mokomės žaisdami       

,,EDUKACINĖS GRINDYS“ 
 

Silva Žukauskienė, 

mokytoja 

metodininkė 

Kuršėnų Pavenčių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Inovatyvus patyriminis vaikų 

ugdymas(is) integruojant 

tarptautinius projektus  

Audronė 

Žukauskienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

metodininkė 

Kužių lopšelis-

darželis  

„VYTURĖLIS“ 

 

„Smalsu atrasti, pajausti, 

sužinoti..." 

Odeta Kazlauskienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

 

Kuršėnų Stasio 

Anglickio 

mokykla 

 

Ugdytinių moralinių nuostatų 

formavimas per patirtinį 

ugdymą(si) 

Jūratė Vileikienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė, 

auklėtoja 

metodininkė 

Kuršėnų lopšelis-

darželis 

„Buratinas“ 

Pradinis ugdymas 

 

 

Lietuva seniau 
Jūratė Gailaitienė, 

pradinių klasių 

ugdymo vyresnioji 

mokytoja, 

Dženara 

Astasevičienė, 

pradinių klasių 

ugdymo mokytoja 

metodininkė 

 

Kairių pagrindinė 

mokykla 

 
 

Lietuvos ežerai 

 

Pavasarį žydintys augalai 

 

Užsienio kalbos 

 

Mano sėkmės istorija  Sandra Petkuvienė, 

vyresnioji anglų k. 

mokytoja 

Kuršėnų Stasio 

Anglickio 

mokykla 

 

Erasmus+ school exchange 

partnerships –  new experience 

and opportunities 

Ausma Šereivienė, 

užsienio k. (anglų k. ) 

mokytoja 

metodininkė 

Bubių mokykla 

Mobiliosios programėlės 

integracija šiuolaikinėje 

užsienio kalbos  (vokiečių 

kalbos)  pamokoje. 
Prasmingas įrankis 

motyvuojantis  užsienio kalbų 

mokytis efektyviau ar laiko 

švaistymas? 
 

Aušrinė Jarutienė, 

vokiečių kalbos 

vyresnioji mokytoja 

Kairių mokykla 

Integruotas mokymasis 

netradicinėse aplinkose 

A. Aleknavičien

ė, anglų k. 

mokytoja 

Raudėnų 

mokykla-

daugiafunkcis 
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metodininkė centras 

 

Gamtos mokslai 

Integruoti  tiriamieji projektai N. Žalys, fizikos 

mokytojas 

ekspertas, 

vertintojas, ŠRŠPT 

metodininkas 

Šiaulių r. švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

 

 

Istorija, 

geografija 

Įtraukus ugdymas – vaiko 

sėkmės tiltas į ateitį. 

Orinta Venckienė, 
geografijos – gamtos  

mokytoja 

metodininkė 

 

Gruzdžių 

gimnazija 

Integruotas mokymasis 

mokykloje ir netradicinėse 

erdvėse 

Vilija Lapėnienė, 

biologijos-geografijos 

mokytoja 

metodininkė 

Raudėnų 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalbos 

specialistai 

 

CLASSDOJO  - specialiųjų 

poreikių mokinių vertinimo 

įrankis  

Idilija Labenskienė, 

specialioji pedagogė 

metodininkė 

 

Drąsučių mokykla 

Socialinis ir emocinis 

ugdymas– saugios, draugiškos 

ir įkvepiančios ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas  
 

Violeta Baniulienė, 

socialinė pedagogė –

metodininkė 

 

Kuršėnų Stasio 

Anglickio 

mokykla 

 

Įtraukus ugdymas – vaiko 

sėkmės tiltas į ateitį 

Rosita Veikalienė, 

socialinė pedagogė 

metodininkė 

 

 

Gruzdžių 

gimnazija 

 

SUP mokinių socialinių 

įgūdžių (bendravimo ir 

bendradarbiavimo) tyrimas 

per žaidybinę veiklą  

Raimonda 

Vaitiekūnaitė, 

specialioji pedagogė 

 

Rosita Veikalienė, 

socialinė pedagogė 

metodininkė 

 

 

Gruzdžių 

gimnazija 

 

 

 

Mokymosi priemonės "Aš jau 

rašau" panaudojimas įveikiant 

fonologinį kalbos sutrikimą 

Dalia Šukienė, 

logopedė ekspertė, 

socialinių mokslų 

(edukologijos) 

magistrė, Šiaulių 

universiteto asistentė, 

specialiųjų mokymo 

priemonių vertintoja,  

Daiva Mačiūnaitė, 

logopedė 

metodininkė, 

Šiaulių Gytarių 

progimnazija 

 

 

 

 

Šiaulių Medelyno 

progimnazija  

 Kai atgyja klausimas J. Mankuvienė, 

socialinė pedagogė 

metodininkė 

Kuršėnų Stasio 

Anglickio 

mokykla 
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