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2016/2017 mokslo metai

1.Metodinių  būrelių veiklą savivaldybėje koordinuoja Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras.
Metodinės veiklos koordinatorė - metodininkė Vilma Vaičekauskienė. El.p. vilmovai@gmail.com, Tel. nr. 8 446 620 18; mob. 8 685 82765
2.Lentelė:

Veikiantys metodiniai būreliai Metodinio būrelio pirmininko kontaktiniai 
duomenys (El.p.a. ir mob. tel. Nr.)

Yra/ buvo 
švietimo 
konsultantas

Priklauso/ nepriklauso 
dalyko mokytojų asociacijai

Lietuvių kalbos mokytojų 
metodinis būrelis 2

Daiva Albrechtienė, lietuvių k. vyr. mokytoja,
„Šaltinio“ progimnazija,

daivaalbrecht@gmail.com
Tel. nr. 8 682 39135

__ ___

Informacinių technologijų 
mokytojų  metodinis būrelis

Lina Čeponienė, Batakių vid. m-klos
vyresnioji informacinių technologijų mokyt.,

linaceponiene@gmail.com
Tel. nr.861542479

___
Priklauso Lietuvos 
kompiuterininkų sąjungai 
(LIKS)

Kūno kultūros mokytojų metodinis 
būrelis

Jurga Sparnauskienė, kūno kultūros mokyt.
metodininkė, Žalgirių gimnazija,

jurgasp@gmail.com 
Tel. nr. 8 673 11418

__ ___

Chemijos mokytojų metodinis 
būrelis

Sondra Radžiūnienė, chemijos mokyt.
metodininkė, „Versmės“ gimnazija,

sondra72@gmail.com 
 Tel. nr. 8 640 57699

Taip __

Geografijos mokytojų metodinis 
būrelis

Jūratė Orlovienė, geografijos mokyt. ekspertė,
,,Versmės“ gimnazija,

jurateorloviene@yahoo.com,
Tel. nr.8 687 51469

Ne Priklauso LMGA
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Rusų kalbos mokytojų metodinis 
būrelis

Rita Krasauskienė, rusų k. mokyt.
metodininkė, Žalgirių gimnazija,

Krasauske@yahoo.com, 
Tel. nr. 8 688 29850

__ __

Anglų kalbos mokytojų metodinis 
būrelis

Vaida Jucienė, anglų k. mokyt. metodininkė,
Žalgirių gimnazija,

vaidajuce@yahoo.com   
Tel. nr. 8 685 75889

__ __

Vokiečių kalbos mokytojų 
metodinis būrelis

Margita Bertulienė, vokiečių k. mokyt.
metodininkė, „Versmės“ gimnazija,

gimnazija.margita@tvk.lt 
Tel. nr. 8 687 37813

__ __

Priešmokyklinio  ugdymo 
pedagogių metodinis būrelis

Vida Juščienė, priešmokyklinio ugdymo ped.
ekspertė, Lauksargių pagrindinė mokykla,

videlesuper@gmail.com
Tel. nr. 8 686 20376

__ __

Katalikų tikybos mokytojų 
metodinis būrelis

Jolanta Lunskienė, tikybos vyresnioji
mokyt. ,,Aušros“ pagrindinė mokykla,

lujule@gmail.com,
Tel. nr. 8 650 68816

__ __

Matematikos mokytojų metodinis 
būrelis

Vilmantė Bliūdžiūtė, matematikos mokyt.
metodininkė, Žygaičių gimnazija,

visbarai@gmail.com 
Tel. nr. 8 652 59502

__ __

Specialiųjų  pedagogų, logopedų 
metodinis būrelis

Lina Jomantienė, vyresnioji specialioji
pedagogė, VRCM „Pušelė“,

augustelina@gmail.com 
Tel. nr. 8 682 18025

__ __

Socialinių pedagogių metodinis 
būrelis

Jovita Miškenienė, vyresnioji socialinė
pedagogė, Tarailių progimnazija,

soc.tarailiai@gmail.com
Tel. nr. 8 614 37802

__ __

Biologijos mokytojų metodinis 
būrelis

Rasa Leškienė, biologijos mokyt.
metodininkė, „Versmės“ gimnazija,

rasaless@gmail.com 
Tel. nr. 8 656 86117

__
Lietuvos technologijų 
mokytojų asociacija
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Fizikos mokytojų metodinis būrelis Jolanta Kiūdienė, fizikos vyresnioji mokyt.,
Žalgirių gimnazija,

jolanta.kiudiene@gmail.com 
Tel. nr. 8 650 88915

__ __

Technologijų mokytojų metodinis 
būrelis (mergaitės ir berniukai)

Audra Paulauskienė, technologijų mokyt.
ekspertė ,,Šaltinio“ progimnazija,

paudra68@gmail.com
Tel. nr. 8 618 40292

__
Lietuvos technologijų 
mokytojų asociacija

Etikos mokytojų metodinis būrelis Milita Šimanauskienė, etikos vyresnioji
mokyt., „Šaltinio“ progimnazija,

milita.simanauskiene@gmail.com 
Tel. nr. 8 672 44758

__ __

Muzikos mokytojų metodinis 
būrelis

Inesa Altaravičienė, muzikos mokyt.,
„Versmės“ gimnazija,
altinesa@gmail.com 
Tel. nr. 8 608 14920

__ __

Evangelikų liuteronų tikybos 
mokytojų metodinis būrelis

Tatjana Kalvanienė, Evangelikų liuteronų
tikybos mokyt., M. Mažvydo progimnazija,

kalvaniene.t@gmail.com,
Tel. nr. 8 676 28384

__ __

Dailės mokytojų metodinis būrelis Jurga Išorienė, dailės vyresnioji mokyt.
Batakių vidurinė mokykla,
jurgaisoriene@gmail.com 

Tel. nr. 8 600 29139

__ __

Šokio (choreografijos) mokytojų 
metodinis būrelis

Jolita Urbutė, šokio mokytoja, MKC,
jolita.urbute@gmail.com  

Tel. nr. 8 611 40617
__ Priklauso

Bibliotekininkų metodinis būrelis Diana Kazlauskienė, bibliotekininkė, Žalgirių
gimnazija,

zalgiriugimnazija.skaitykla@gmail.com 
Tel. nr. 8 652 19939 

__
Mokyklų bibliotekininkų 
asociacija

Kraštotyros mokytojų metodinis 
būrelis

Aušra Norvilienė, kraštotyros mokyt., Gaurės
pagrindinė mokykla, ausranor@gmail.com 

Tel. nr. 8 655 56300
__ __

Ikimokyklinio ugdymo  pedagogių 
metodinis būrelis

Sabina Laurinavičienė,
L/D ,,Kodėlčius“,

laurinaviciene@gmail.com
Nr. 8 676 17129

__ __
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Miesto mokyklų pradinių klasių 
mokytojų metodinis būrelis

Rasvita Skrodenienė, pradinių klasių mokt.
metodininkė, M. Mažvydo progimnazija,

rasajanausk@gmail.com 
Tel. nr. 8 656 42463

__ __

Pavaduotojų, kuruojančių 
papildomą (neformalųjį) ugdymą 
metodinis būrelis

Asta Biknerienė, direktorės pavaduotoja
neformaliajam ugd., „Šaltinio“ progimnazija,

astabik@gmail.com 
Tel. nr. 8 446 61 460, mob. 8 657 76675

__ __

Kaimo mokyklų pradinių klasių
mokytojų metodinis būrelis

Loreta Gerulienė, vyresnioji pradinių kl.
mokyt., Skaudvilės gimnazija,

lornext@gmail.com 
Tel. nr. 8 656 82276

__ __

Istorijos mokytojų metodinis 
būrelis

Linas Norkus, istorijos mokyt. metodininkas,
Skaudvilės gimnazija,
linorkus@gmail.com 
Tel. nr. 8 657 54091

__ __

Neformalusis muzikos mokytojų 
metodinis būrelis

Algirdas Petraitis, Muzikos mokykla,
algirdaspetraitis67@gmail.com

Nr.867635675
__ __

Psichologių metodinis būrelis Vaida Mačiulienė, Pedagoginės psichologinės
tarnybos ir l./d. „Žvaigždutė“ psichologė,

vaida9alisauskaite@gmail.com 
Tel. nr. 8 678 27636

__
Priklauso

Ekonomikos mokytojų metodinis 
būrelis

Gintarė Žylienė, ekonomikos mokyt.
metodininkė, Profesinio rengimo centras,

gintare.zyliene@gmail.com 
Tel. nr. 8 616 83082

__
Priklauso Lietuvos 
ekonomikos mokytojų 
asociacijai (REMA)

3. Informacija skleidžiama dalykų metodinių būrelių, metodinių grupių pasitarimuose. Gavus naujos informacijos rengiami seminarai, 
mokymai, naujų dokumentų aiškinimai.

Parengė:

Vilma Vaičekauskienė, 
metodininkė
Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras (PMMC), Donelaičio g. 21, Tauragė,
Tel. nr. 8 446 62018, mob. 8 685 82765 el. p. vilmovai@gmail.com
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