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Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Va-

landų 

skai-

čius 

Programą pateikęs 

asmuo (-ys) 

1. ,,Tiriamieji darbai mokykloje (teorija ir 

praktika)“ 

6 Jūratė Orlovienė, Vitalija 

Kalašinskienė, Tauragės 

,,Versmės“ gimnazijos 

mokytojos ekspertės 

2. ,,Vidinio, emocinio pasaulio paslaptys“ 6 Sandra Leonovienė, 

Pagėgių sav. Vaiko 

globos centro psichologė 

3. ,,Sąmoningas piešimas“ 8 Ingrida Lingė, pedagogė, 

koučerė, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė, sąmoningo 

piešimo specialistė 

4. ,,Psichikos sveikatos kompetencijų 

didinimas įmonių darbuotojams“ 

40 profesinės sveikatos 

specialistė Jolanta 

Birbalienė, psichologė 

Živilė Daunoravičienė 

5. ,,Kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų 

skaityti bei rašyti sąsajos ir įveikimo 

galimybės“ 

6 Dalia Šukienė, soc. m. 

magistrė, logopedė 

ekspertė, ŠU asistentė, 

specialiųjų mokymo 

priemonių vertintoja, 

Daiva Mačiūnaitė, Šiaulių 

Medelyno progimnazijos 

logopedė metodininkė 

6. ,,Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei 

mokinių įgytų žinių taikymas remiantis 

turimomis žiniomis ir gyvenimo praktika“ 

6 Audronė Šarskuvienė, 

mokytoja ekspertė, 

švietimo konsultantė, 

išorės vertintoja 

7. ,,Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo 

testai ir metodika“ 

6 doc. dr. Laima 

Trinkūnienė, LSU 

8. ,,Kritinio mąstymo ugdymo galimybės 

anglų kalbos pamokose“ 

6 Miglė Ogorodnikovienė, 

Oxford University Press 

leidyklos atstovė Baltijos 

šalims 

9. ,,Informatika pradiniame ugdyme“ 6 Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos mokytojos 

metodininkės Jolanta 

Rimkuvienė, Ligita 

Tamašauskaitė, Vilma 

Kačiušė ir Sigita 



Jurgilienė 

10. ,,Patirtinis ugdymas priešmokykliniame 

amžiuje“ 

6 Vida Juščienė, Tauragės 

r. Lauksargių pagrindinės 

mokyklos mokytoja 

ekspertė 

11. ,,Antrinių medžiagų panaudojimas 

mozaikoje“ 

6 Kristina Alšauskienė, vyr. 

neformaliojo ugdymo 

mokytoja, Keramikos 

akademijos įkūrėja, LDS 

narė 

12. ,,Nelengvu keliu“ ( darbas su spec. 

poreikių turinčiais mokinias)“ 

6 Virginija Deksnienė, 

Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

13. ,,Tikėjimo perdavimo galimybės: kino 

panaudojimas dorinio ugdymo (tikybos) 

pamokose“ 

6 Inga Kuuzeorg – 

Petrikonienė, Jonavos 

Jeronimo Ralio 

gimnazijos mokytoja 

ekspertė 

14. ,,Pažangios technologijos moderniam 

mokymui nuotoliniu būdu“ 

40 Sigita Macienė, Tauragės 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

15. ,,Microsoft Office 365 galimybės 

nuotoliniam mokymui (si). Pagrindiniai 

įrankiai“ 

40 Irena Ambrozienė, 

Tauragės ,,Aušros“ 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

16. ,,Ką gali mokytojas?“ 8 Linas Slušnys, 

psichologas 

17. ,,Google classroom galimybės“ 40 Sigita Macienė, Tauragės 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė, Vaidas 

Trumpaitis, Tauragės 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos vyr. 

mokytojas 

18.  ,,Į mokymosi sėkmę orientuotas 

mokymosi organizavimas“ 

40 Audronė Šarskuvienė, 

mokytoja ekspertė, 

švietimo konsultantė, 

išorės vertintoja 

19. „Reflektyvaus mokymo(si) principų 

įgyvendinimas klasėje“ 

40 Julija Ladygienė; Vaiva 

Stanionė ir Skaistė 

Lazdauskaitė. Reflectus 

(UAB „Refleksija”) 

20. ,,Microsoft office 365 galimybės 40 Lina Trijonienė, Tauragės 



nuotoliniam mokymui (si)“ Žalgirių g. direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Rasa Šliažienė, Tauragės 

Žalgirių g. vyr. mokytoja 

21. „Google for Education įrankiai 

nuotoliniam mokymui“ 

40 Loreta Austrevičienė, 

Tauragės „Versmės“ g. ir 

Tauragės Jovarų pagr. m-

klos mokytoja 

metodininkė 

22. ,,Socialinių – emocinių įgūdžių 

integravimas ugdymo procese“ 

40 Virginija Servutienė, 

psichologė 

23. ,,Jaunųjų atlikėjų muzikos pagrindų 

ugdymas“ 

6 Biruta Vaišienė 

(fortepijonas) Klaipėdos 

S.Šimkaus 

konservatorijos mokytoja 

ekspertė, Rima 

Ramonienė (dainavimas) 

Klaipėdos S.Šimkaus 

konservatorijos mokytoja 

ekspertė, Ieva Šličiuvienė 

Klaipėdos S.Šimkaus 

konservatorijos 

koncertmeisterė 

metodininkė 

24.  ,,Microsoft Office 365 galimybės 

nuotoliniam mokymui (si). Pagrindinės 

programos“ 

40 Gediminas Marozas, 

Skaudvilės gimnazijos 

mokytojas metodininkas 

25. ,,Vaikas, turintis autizmo spektro 

sutrikimą, darželyje – mokykloje“ 

6 Margarita Jurevičienė, 

ŠU Studijų kokybės 

centras Specialiosios 

pedagogikos katedra 

26. „G Suite for Education" platforma 

ugdymui“ 

40 Nanija Bekerienė, 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

27. ,, Į mokymąsi orientuotas mokymas“ 40 Audronė Šarskuvienė, 

mokytoja ekspertė, 

švietimo konsultantė, 

išorės vertintoja 

28. ,,Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo 

testai ir metodika“ 

6 Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos mokytojos 

metodininkės Loreta 

Totilienė ir Marina 

Cariova 

 

 


