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VIZIJA 

 

Motyvuota, nuolat besimokanti, atvira iššūkiams ir naujovėms, aktyvi ir glaudžiai bendradarbiaujanti mokykla, visiems bendruomenės nariams atvira 

erdvė. 

 

MISIJA 

 

Teikti kokybišką ugdymą pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas glaudžiai 

bendradarbiaujant pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams, mokiniams ir socialiniams partneriams. Ugdyti dorą, savarankišką asmenybę, 

gebančią sėkmingai socializuotis bei integruotis sparčiai besikeičiančioje visuomenėje. 

 

FILOSOFIJA 

 

Gera mokykla – tai tiltas tarp minties ir veiksmo, tiesos ir vertybės (L. Donskis). 

 

VERTYBĖS 

 

- ATVIRUMAS naujovėms, dialogui, iniciatyvai, bendradarbiavimui. 

- ATSAKOMYBĖ už savo veiksmus, ugdynius, profesinį tobulėjimą, rūpinimąsi bendruomene. 

- PAGARBA – sau ir kitiems. 

- SAVIRAIŠKUS DALYVAVIMAS IR DŽIAUGSMAS mokymo(si) veiklose, mokyklos gyvenime. 

- POZITYVUS profesionalumas ir asmeninis meistriškumas. 

 

PRIORITETAI 

 

1. Kokybiškas ir inovatyvus ugdymas(is)/mokymas(is); 

2. Įtraukios ugdymo(si)/mokymo(si) aplinkos kūrimas; 

3. Stipri, besimokanti mokyklos bendruomenė. 
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ĮSTAIGOS SAVITUMAS 

 

Vilniaus Šilo mokykla įsikūrusi ramioje vietoje - vaizdingame Valakampių pušyne. Ši aplinka sudaro sąlygas organizuoti veiklas už klasės ir mokyklos 

ribų, taip pat teigiamai veikia mokinių savijautą ir sveikatą. 

Siekiant aukštesnės ugdymo kokybės bei mokomosios medžiagos nuoseklumo, mokykla dirba pagal teminio integruoto ugdymo principus, siekdama 

visų mokykla darbuotojų komandinio darbo. 

Kiekvienais metais organizuojamos išvažiuojamosios klasės (trukmė nuo 3 iki 5 dienų), t.y. 2021 m. buvo organizuota „Jūros klasė“ Baltijos pajūryje,  

„Žalioji klasė“ Lietuvos vaizdingose vietose (pvz. Molėtų raj.) bei pritaikytose sodybose.  

Mokykloje įgyvendinamas turiningas neformalus švietimas (kasmet ne mažiau nei 10 skirtingų užsiėmimų), kuris gerokai praturtinamas 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, pvz. „Vikingų kaimas“, „Šiuolaikinio šokio teatru „Dansema“, Šokio informacijos centru, Lietuvos muzikos 

terapijos asociacija ir pan. 

Mokykla inicijuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą ne tik šalies, bet ir tarptautiniu lygmeniu (Erasmus+ , Nordplus Junior projektai), siekdama mokinių 

socialinės integracijos, personalo atvirumo ir mokymosi iš kolegų gerosios patirties. 

Siekdami profesinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimo bei papildomo finansavimo kvalifikacijos kėlimo renginiams, mokinių veikloms, 

įgyvendiname tarptautinius projektus, pvz. Erasmus+ KA101 projektas (konsorciumas su Vilniaus “Sietuvos” progimnazija, Vilniaus miesto kompleksinių 

paslaugų centras „Šeimos slėnis“).  

Atsižvelgiant į tėvų/globėjų/rūpintojų poreikius mokinių atostogų metu vykdomas vaikų užimtumas. 

Vilniaus Šilo mokykla puoselėja savo individualumą, išskirtinumą, mokosi konstruktyviai dirbti su kitomis organizacijomis, siekia kuo aukštesnės 

mokyklos kultūros, bendruomenės dialogo bei kokybiškai reprezentuoti įstaigos pasiekimus miesto, šalies ir tarptautiniu mastu. 

 

2020 – 2021 m.m. NUSTATYTŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Rezultatai 

1.Organizuoti 

kokybišką 

ugdymą, 

atitinkantį 

mokinių 

individualius 

poreikius 

 

Koordinuotas pedagogų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų darbas. 

 

Komandinio darbo 

skatinimas.  

 
Mokslo 

metų 

bėgyje 

- 

Vaiko gerovės 

komisija, 

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

Sudarytas mokinių poreikius 

atitinkantis pamokų tvarkaraštis. 

Atsižvelgiama į mokinių gebėjimus, 

tėvų lūkesčius. 

Parengtos 

individualizuotos ugdymo 

programos pagal dalykinio 

integruoto  ugdymo 

Individualizuotų ugdymo 

programų, būdų, metodų 

parinkimas, aptarimas, jų 

Ugdymo planas parengtas 

vadovaujantis Bendruoju ugdymo 

planu. Plano sudarymo principas – 

tarpdalykiškumas (integruotas 
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principus ir atitinkančios 

realius vaiko gebėjimus. 

sklaida, aprobavimas 

Vaiko gerovės komisijoje. 

Vaiko gerovės 

komisija, 

Metodinė 

taryba, klasių 

vadovai. 

 

Direktorė, 

pavaduotojas 

ūkiui, soc. 

pedagogai. 

ugdymas) (žiūr. Ugdymo plano 14-25 

punktai). 

80 proc. visų mokyklos klasių dirba 

pagal integruoto dalykinio ugdymo 

principus.  

1k/sav. ir daugiau organizuojamos 

edukacinės, pažintinės, kultūrinės bei 

sportinės veiklos  ne mokykloje, bet 

kitose aplinkose (žr. kelionių lapai). 

Reguliarūs (kas savaitę ir esant 

poreikiui) pedagogų (mokytojų ir 

auklėtojų) bei švietimo pagalbos 

specialistų susirinkimai integruoto 

ugdymo, ugdymo kokybės, turinio bei 

organizacinius klausimus aptarti. 

Atviras, dalykiškas, 

paremtas pasitikėjimu 

bendradarbiavimas su 

mokinių 

tėvais/globėjais/rūpintojais 

numatant vaikų 

individualių ugdymo 

programų apimtį, tikslus ir 

uždavinius. 

Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais. 

Spalio mėn. organizuoti individualūs 

pokalbiai su tėvais, kurių metu 

aptartos ir suderintos 

individualizuotos mokymosi 

prgramos. 

 

Sausio - vasario mėn. aptarti I 

pusmečio mokinių 

ugdymosi/mokymosi rezultatai. 

Organizuoti individualūs pokalbiai su 

mokinių tėveliais, pedagogais, 

švietimo pagalbos specialistais. 

 

Mokslo metų pabaigoje, birželio 

mėn., su mokinių tėveliais/globėjais/ 

rūpintojais aptariami mokinių 

mokymosi bei ugdymosi rezultatai ir 
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individuali kiekvieno mokinio 

pažanga. 

 

2021 m. lapkričio – gruodžio mėn. 

bendruomenė buvo kviečiama stebėti 

viešąsias konsultacijas ir užduoti 

rūpimus klausimus: 

2021 m. lapkričio 8 d. prof. dr. 

Dainiaus Pūro, vaikų ir paauglių 

psichiatro viešoji konsultacija 

„Šiuolaikinis požiūris į pagalbą 

autistiškiems vaikams“ : 

https://youtu.be/-N6L4lICY7o 

2021 m. lapkričio 17 d. vaikų ir 

paauglių psichiatrės Natalija 

Jegorovos-Marčenkienės viešoji 

konsultacija viešoji konsultacija 

„Šeimos psichoemocinė sveikata, 

auginant autistišką vaiką“: 

https://youtu.be/s9qNgN8GhOI 

2021 m. lapkričio 30 d. mokytojos 

Laimos Buliuolienės viešoji 

konsultacija „Bendrųjų ugdymo 

programų taikymas dirbant su 

autizmo spektro sutrikimų turinčiais 

mokiniais“: 

https://youtu.be/lLGIP6b6wiY 

2021 m. gruodžio 9 d. specialiosios 

pedagogės Paulinos Kuraitienės 

viešoji konsultacija „Savęs ir vaikų 

įgalinimas: ar mums naudinga 
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švietimo sistemoje stebima 

paradigmų kaita?“: 

https://youtu.be/X4zczxOs_GM 

2021 m. gruodžio 15 d. 

programuotojo Povilo Staniulio 

viešoji konsultacija „Autistiško 

žmogaus kasdienybės iššūkiai“: 

https://youtu.be/IR-uDufEzV0 

Iš tėvų buvo gautas atgalinis ryšys 

pabrėžiantis šių konsultacijų 

aktualumą ir naudą. 

Sudarytos sąlygos 

kiekvienam mokiniui 

plėtoti jo gebėjimus 

neformalaus švietimo 

užsiėmimuose. 

Neformalaus ugdymo 

užsiėmimai. 

90 proc. neformalaus švietimo (meno 

pažinimas, Senovės amatai, 

meistravimo darbai, muzikos būrelis, 

šokių studija, sporto būrelis) 

užsiėmimų vyksta pagal integruoto 

ugdymo principus.  

 

Kultūros paso užsakomosios 

edukacijos yra tęstinė ugdymo(si) 

forma organizuojamo formalaus 

ugdymo klasėje, t.y. veiklos drinamos 

su ugdymo(si) turiniu. 

 

Tarptautinių projektų (Erasmus+ 

KA229) veiklos glaudžiai siejamos su 

formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

turiniu: organizuotos stovyklos Jūros 

klasė, ,Žalioji klasė; įgyvendintas 

Dansemos ir mokyklos bendras 

kūrybinis šokio projektas-spektaklis 

"Maži stebuklai"; Lietuvos muzikos 
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terapijos asociacijos įgyvendintas 

projektas ,,Menas neįgaliųjų ir jų 

šeimų gerovei”; Lietuvos šokio 

informacijos centro projektas Special 

movers-kūrybinė judesio laboratorija 

vaikams su negalia. 

 

Skatinti fizinį aktyvumą, 

formuoti sveikatos 

saugojimo įgūdžius ir 

sveikos gyvensenos 

įpročius. 

Mokinių skatinimas 

aktyviai fizinei veiklai. 

Užduočių 

individualizavimas pagal 

mokinių fizines galias. 

Esant palankioms oro sąlygoms 

mokiniai ne mažiau nei 1 valandą 

ugdomi mokyklos kieme ir mokyklos 

prieigose.  

 

Gydomosios kūno kultūros mokytojai 

parengė 4 video pamokos, kurios 

skatina fizinį aktyvumą Covid-19 

ligos izoliacijos laikotarpiu. 

 

Du kartus per savaitę mokiniai lanko 

plaukimo pamokas „Olimpinės 

pradžios“ baseine. 

Mokinių pavėžėjimo 

paslaugos pakankamos 

kokybės ir suderintos su 

mokinių gerove. 

Glaudus bendravimas su 

mokinių 

tėvais/globėjais/rūpintojais, 

siekiant suderinti vaiko 

sveikatai ir gerovei 

palankius pavėžėjimo 

maršrutus. 

 

Dalykiškas 

bendradarbiavimas su VšĮ 

„Vilties akimirka“ ir 

Vilniaus m. savivaldybės 

Suderinti ir mokinių poreikius 

atliepiantys pavėžėjimo maršrutai. 

 

Ryte mokykliniu autobusiuku vežami 

vaikai, kuriems sudaryti „Vilties 

akimirkos“ maršrutai nėra palankūs 

(t.y. nepatogus maršrutas, vaiko 

sveikatai nepalankus rytinis laikas ir 

pan.).  

 

Organizuotas mokinių pavėžėjimas 

po pamokų į Dienos centrus („Šeimos 
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Švietimo aplinkos 

skyriumi, siekiant 

aukštesnės mokinių 

pavėžėjimo paslaugos 

kokybės. 

slėnis“, LAA „Lietaus vaikai“, 

„Čiauškutis“ ir t.t.). 

 

VšĮ „Vilties akimirkos”, Vilniaus m. 

savivaldybės Švietimo aplinkos 

skyriumi ir mokyklos atsakingų 

darbuotojų dalykiškas 

bendradarbiavimas, kurio tikslas – 

kokybiška mokinių pavėžėjimo 

paslauga. 

Kurti palankų 

emocinį 

mikroklimatą 

mokykloje, 

kuris įtakos 

mokinių  

socialinę ir 

psichologinę 

raidą, jų 

fizinę 

sveikatą ir 

ugdymo 

proceso 

kokybę. 

Sukurta pasitikėjimo ir 

pagarbos atmosfera 

kolektyve 

 

 

Gerosios patirties sklaida, 

bendradarbiavimas. 

Personalo patirties 

panaudojimas, 

pradedančiųjų dirbti 

mentorystė.  

 

 

 

 

 

 

 

Mokslo 

metų 

bėgyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

1.2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio, 

rėmėjų lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

bendruomenės 

nariai, 

Mokyklos 

taryba,  

Profesinės 

sąjungos 

Organizuoti Individualūs metiniai 

vertinamieji pokalbiai: 100%  su 

pedagogais bei švietimo pagalbos 

specialistais ir 80% su kitu mokyklos 

personalu. 

 

Organizuoti sporto populiarinimo bei 

fizinio aktyvumo renginiai mokyklos 

bendruomenei: 2021-04-05 d. žygis 

su šiaurietiškomis lazdomis 

http://vilniaussilomokykla.lt/eiti-

stiprinti-sveikata-ir-savijauta/  

2021-05-12 d. Race Running -

bėgimas su triračiais  

https://drive.google.com/file/d/1X-

XjGUjsdkj1UtKSW_a6T9Rk3QE-

BiHs/view?usp=sharing 

2021-09-14 d. sporto varžybos 

,,Bočia“ 

2021-12-15 d. ,,Nykštukų bėgimas”. 
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Įrengtame Personalo kambaryje 

išnuomotas kavos aparatas. 

Personalas, mokyklos benduomenė, 

svečiai gali nemokamai pasivaišinti 

kava.  

 

Sudarytos sąlygos darbuotojų 

sveikatinimosi išvykoms 2021-10-06 

d. į Druskininkų vandens pramogų 

parką; 

2021-10-11 d. išvyka po Kauno m. 

įžymias vietas. 

 

Mokyklos tarybos rūpesčiu 

organizuota „Padėkos diena“ 

mokyklos personalui. 

Aukštesnė 

bendradarbiavimo kultūra. 

Profesinis bendravimas ir 

bendradarbiavimas, 

motyvacijos stiprinimas. 

 

Vykdomas glaudus 

bendradarbiavimas su 

mokyklos psichologu. 

 

Dalyvavimas 

bendruomenės projektuose, 

programose. 

Kiekvienas jaunas pedagogas, 

švietimo pagalbos specialistas turi 

savo veiksmingą mentorių, kuris yra 

baigęs Mentorystės mokymus. 

 

Teikiama psichologinė pagalba 

mokyklos personalui ir įgyvendintos 

rekomendacijos vadovams pagal   

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro tęstinį psichikos 

sveikatos kompetencijų stiprinimo 

veiklos projektą (LR SAM 2019 m. 

balandžio 30 d. Įsak. Nr. V-523). 
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Visi mokyklos projektai, renginiai 

(100%) organizuojami komandinio 

darbo principu. 

3. Mokyklos 

pedagogų ir 

švietimo 

pagalbos 

specialistų 

kompetencijų 

plėtra. 

 

Kvalifikacijos tobulinimas 

mokykloje ir už jos ribų. 

 

Suteikti galimybę 

pedagogams nuolat 

tobulinti kvalifikaciją, 

plečiant kultūrinį akiratį ir 

atrandant įvairesnį 

pedagoginių funkcijų 

spektrą. 

 

Pristatyti kursų, seminarų 

metu įgytas žinias 

metodinių  grupių 

pasitarimuose,  bendruose 

pedagogų susirinkimuose. 
Mokslo 

metų 

bėgyje 

Europos 

sąjungos 

projektų 

lėšos, MK 

lėšos, 

Vilniaus m. 

savivaldybės 

lėšos 

 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

pedagogai. 

100 % pedagogų dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

bent 5 dienas per mokslo metus 

Lietuvos ir/ar Europos įstaigose. 

 

Mokyklos vadovų, pedagogų, 

švietimo pagalbos specialistų jėgomis  

organizuojamos darbo stebėjimo 

praktika bei mokymai Kolega-

Kolegai ne tik mokykloje, bet ir šalies 

mastu.  

 

Erasmus+ KA229, KA201, KA101 

programos projektuose dalyvauja 

70% visų mokyklos pedagogų, 

švietimo pagalbos specialistų bei kt. 

mokyklos personalas. 

Tęsiamas 

bendradarbiavimas su 

kitomis švietimo 

įstaigomis, siekiant įgyti 

įtraukiojo ugdymo 

patirties. 

Projektų įgyvendinimas. Organizuoti 3 įtraukiojo ugdymo 

gerosios patirties sklaidos renginiai: 
- Praktinis nuotolinis seminaras 

,,Informacinių komunikacinių 

technologijų pritaikymas dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais". Pranešimo 

skaitymas ,,Informacinių 

komunikacinių technologijų 

taikymo galimybės dirbant su 

didelių ir labai didelių specialiųjų 

Tobulinti pedagogų 

kompetencijas, naudojant 

IKT ugdymo procese. 

Personalo kompiuterinio 

raštingumo tobulinimas. 
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ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais”. 

- Litexpo parodoje „Mokykla – 2020” 

pristatyta mokyklos geroji 

pedagoginė patirtis: 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyveni

mas/parodoje-mokykla-2020-apie-

itraukiojo-ugdymo-issukius-

n1069250  

- Organizuota respublikinė 

gamtamokslinė konferencija 

„Mokomės gamtoje“ (Visuomenės 

aplikosauginis švietimo projektas, 

finansuojamas Vilniaus m. 

savivaldybės lėšomis).  

4. Saugios, 

pritaikytos 

neįgaliesiems, 

atitinkančios 

higienos 

reikalavimus 

ugdymosi 

aplinkos 

kūrimas. 

Atnaujinti  kabinetus, 

grupes, klases. 

 

Modernizuoti ugdymą, 

aprūpinant mokyklą 

šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis. 

 

Lauko edukacinių ir fizinio 

aktyvumo erdvių plėtimas. 

 

 

 

Specialistų aprūpinimas 

IKT, šiuolaikinėmis 

metodinėmis priemonėmis. 

 

 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, tėvų ir 

rėmėjų 

parama, 

Vilniaus m. 

savivaldybės 

finansavimas 

Administracija 

Mokyklos bendruomenės jėgomis 

lauko pavėsinė perdaryta į lauko 

sporto pavėsinę. 

 

Vilniaus m. savivaldybės, rėmėjų 

lėšomis mokyklos kieme įrengta 

Lauko klasė. 

 

2021 m. įsigijome 18 skaitmeninių 

mokymo priemonių - SMART 

programinės įrangos metines 

licencijas, EDUKA klasė metinė 

licencija mokytojui ir mokiniams, 

kurių pagalba organizuojamos 

specialiojo ugdymo vaizdo pamokos, 

kuriamos užduotys learningapps, 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/parodoje-mokykla-2020-apie-itraukiojo-ugdymo-issukius-n1069250
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/parodoje-mokykla-2020-apie-itraukiojo-ugdymo-issukius-n1069250
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/parodoje-mokykla-2020-apie-itraukiojo-ugdymo-issukius-n1069250
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/parodoje-mokykla-2020-apie-itraukiojo-ugdymo-issukius-n1069250
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wordwall platformose. Mokyklos 

lėšomis nupirkti 2 projektoriai, 2 

interaktyvūs monitoriai NEWLINE 

TRUTOUCH. Vilniaus m. 

savivaldybė mokyklai skyrė 9  

planšetinius kompiuterius LENOVO 

YOGA – visos šios priemonės 

palengvino ugdymo proceso 

organizavimą. 

 

Mokyklos lėšomis nupirkti nauji 

ergonomiški mokykliniai suolai 

pirmokams. 

 

Parengtas ir įgyvendintas 

Visuomenės aplinkosauginis švietimo 

projektas ,,Mokomės gamtoje”, kurio 

metu gražinama mokyklos kiemo ir 

prieigų aplinka (Rugiagėlių pieva, 

pasodinti medžiai Lakštingalų g. ir 

t.t.). 

Mokyklos rėmėjų pagalba 

(padovanoti dažai), darbuotojų 

pastangomis atliktas mokyklos 

valgyklos ir maisto dalinimo patalpos 

kosmetinis remontas. 

 

2020, 2021 m. pateikta paraiška 

Sporto rėmimo fondui „Lauko 

sportinių erdvių atnaujinimas ir 

pritaikymas vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių“ dėl 
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sporto inventoriaus ir įrangos 

įsigijimo. 2020 m. dotacija nebuvo 

skirta. 2021 m. pateikta atnaujinta 

paraiška, kuri šiuo metu vertinama 

(https://www.srf.lt/baigesi-2022-m-

kvietimo-paraisku-teikimas-gauta-

daugiau-nei-1000-paraisku-1-4-

veiklu-sritis/)  

 

MOKYKLOS PERSONALO LYDERYSTĖ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

2020 – 2021 m.m. mokytojų ir auklėtojų metodinės grupės dirbo pagal numatytą grupių veiklos planą. Visi mokytojai bei auklėtojai siekė uždavinių: 

gerinti kontaktinio ir nuotolinio ugdymo kokybę, taikant novatoriškus mokymo metodus, IKT, kuriant įtraukias ugdymo(si)/mokymo(si) aplinkas bei nuolat 

mokytis su kitais ir iš kitų, dalintis patirtimis, siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Mokslo metų bėgyje pedagogai organizavo, vedė pamokas/veiklas 

netradicinėse edukacinėse erdvėse. Taikė ugdymo metodus, kurie skatina mokinius veiklą plėtoti už mokyklos ribų, paremiant mokymąsi tiriamąja kūrybine 

veikla. 

Taip pat pedagogai kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

2020, 2021 metų bėgyje pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai kėlė kvalifikacinč kategoriją:  

Irena Radžiūnienė, Jurga Klimkienė - specialiojo pedagogo eksperto kvalifikacinę kategoriją; 

Ona Guogienė - specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacinę kategoriją;  

Artur Adam Markevič – etikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją; 

Justina Kerno, Justina Boguševičienė - auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;  

Valdas Čičelis, Andrius Nakraševičius - vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją; 

Jorūnė Šiaulytė - logopedo metodininko. 

Mokslo metų bėgyje mokyklos pedagogai aktyviai dalyvavo mokyklos, miesto ( rajono ), šalies,  tarptautiniuose renginiuose : skaitė pranešimus, vedė 

seminarus, mokymus. 

 

NR. PEDAGOGO  

VARDAS, PAVARDĖ 

PRANEŠIMAS 

1. Rūta Bagdonavičienė „Integruotas ugdymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokinimas“. „MOKYKLA 2020“ ATEITIS VYKSTA 

https://www.srf.lt/baigesi-2022-m-kvietimo-paraisku-teikimas-gauta-daugiau-nei-1000-paraisku-1-4-veiklu-sritis/
https://www.srf.lt/baigesi-2022-m-kvietimo-paraisku-teikimas-gauta-daugiau-nei-1000-paraisku-1-4-veiklu-sritis/
https://www.srf.lt/baigesi-2022-m-kvietimo-paraisku-teikimas-gauta-daugiau-nei-1000-paraisku-1-4-veiklu-sritis/
https://www.srf.lt/baigesi-2022-m-kvietimo-paraisku-teikimas-gauta-daugiau-nei-1000-paraisku-1-4-veiklu-sritis/
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DABAR. Novatoriškos priemonės „Start Learning Box“ pristatymas. Dalyvavimas MTC organizuojamoje 

konferencijoje „Mokyklos (ne)standartas“. Supažindinimas su įgyvendinto 2018 – 2020 m.  projekto „Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant efektyvaus įtraukiojo ugdymo praktikos realizavimo“ rezultatais.  Dalijimasis 

patirtimi. 

2. 

  

Irena Radžiūnienė „Specialiųjų poreikių mokinių, turinčių intelekto sutrikimą, nuotolinis ugdymas: iššūkiai, galimybės ir patirtys“. 

Pranešimas anglų kalba tarptautinėje konferencijoje „Tarptautiniai projektai ateities formavimui“. Pranešimas: 

Everybody can travel. Participants with special needs. 

3. Jurga Klimkienė Nuotolinė pedagogų metodinė – praktinė konferencija ,,Inovatyvaus ugdymo(si) galimybės ir iššūkiai, dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais”. Skaitytas pranešimas ,,Darbas lavinamojoje klasėje iššūkiai ir 

galimybės dirbant pagal ,,Attention Autism” programa. Seminaras ,,Informacinių komunikacinių technologijų 

pritaikymas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais”. Pranešimo skaitymas ,,Informacinių 

komunikacinių technologijų taikymo galimybės dirbant su didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais”. 

4. Rūta Mikalauskienė 2021-04-20 skaitytas pranešimas nuotolinėje konferencijoje „Tobulėjimo link“ (4 ak. val.), kuris buvo organizuojamos 

NŠA. Pranešimo tema „Efektyvių ugdymo priemonių taikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“. 

5. Jolanta Jaraminienė 2021-04-20 pranešimo  "Attention Autism“ metodo taikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių" 

skaitymas Nacionalinės švietimo agentūros organizuotoje nuotolinėje konferencijoje "Tobulėjimo link". 

6. Asta Petuchovienė 2021-04-20 Skaitytas pranešimas konferencijoje „Tobulėjimo link” Tema: Efektyvių ugdymo priemonių taikymas 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pristatyta priemonė „Žaidžiu - kalbu”. 

7. 

  

Artur Adam Markevič 2020-08-22 pranešimas „Darbas su SUP turinčiais mokiniais nuotolinio mokymo(si) laiku“. „Renkuosi mokyti!“ 

alumnų konferencijoje „RM‘ai RM‘ams“. 2020-10-08 pranešimas „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, 

siekiant efektyvaus įtraukiojo ugdymo praktikos realizavimo“ Renkuosi mokyti!“ programos konferencijoje „Mokyklos 

(ne)standartas“. 2020-11-21/22 Pranešimas „Nuotolinio mokymo specialiojo ugdymo modelis“ parodoje „Mokykla 

2020“ (NŠA). 2020-12-07 Pranešimas „kaip išmokti būti kartu?“ praktinės patirties sklaidos renginyje „Mokykla - 

kiekvienam vaikui, padedant patirti sėkmę“ (Alytaus m. PPT). 2020-12-10 konferencijos „Nacionalinis žmogaus teisių 

forumas. Įvairovių Lietuva Europoje“diskusijos „COVID-19 ir švietimas: (ne)išmoktos pamokos“ pranešėjas. 2020-12-

21/22 Pranešimas „Strengthening Inter - institutional Cooperation in Order to Effectively Implement Inclusive 
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Education Practices“ tarptautinėje konferencijoje „Inclusive Education for Child's Success“. 2021-04-28 pranešimas 

VDU renginyje „#TAPKMOKYTOJU. Specialioji pedagoginė pagalba (specialioji pedagogika)“. Mokymų vedimas 

„Įtraukusis ugdymas“ (4 ak. val.). 2020 m. rugpjūčio 24 d.. Projektas „Sugrįžtu mokyti“ (VŠPC) ; Mokymų vedimas 

„Įtraukusis ugdymas“ (8 ak. val.). 2020 m. liepos 8 Programa „Renkuosi mokyti!“ (MTC). Mokymų vedimas 

„Įtraukusis ugdymas“ (8 ak. val.). 2020 m. spalio 26 d. Programa „Renkuosi mokyti!“ (MTC). Mokymų vedimas 

„Įtraukusis ugdymas“ (4 ak. val.). 2021 m. birželio 15 d. Projektas „Sugrįžtu mokyti“ (VŠPC) . 

8. 

  

  

Vaida Maziukienė Pasidalinimas patirtimi ir pravesti mokymai ,,Ugdymo turinio ir aplinkos pritaikymas specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turintiems mokiniams“. 2021-04-12. Dalyvavimas nuotoliniame ŠMM ir LETA kartu su Vytauto Didžiojo universitetu“ 

forume –  „Įtrauktis visiems: universalus ugdymo dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si )sėkmės kelias“. 2021-05-27. 

Pažymėjimas LAA ,,Lietaus vaikai“ dėl dalyvavimo rengime ,,Ugdymo organizavimo rekomendacijos mokiniams, 

kuriems diagnozuotas autizmas“.2020-09-14. Dalyvavimas Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių susitikime 

- diskusijoje ir pristatymo ,,Rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo mokiniams, turintiems klausos sutrikimų“. Nr. 

214 2021-05-31; Pažymėjimas bendrijos PAGAVA dėl dalyvavimo rengime ,,Ugdymo organizavimo rekomendacijos 

mokiniams, turintiems klausos sutrikimų“. 2021. Vilniaus Šilo mokykla, kvalifikacijos kėlimo diena: pranešimas 

,,Darbas per nuotolį: kaip pasiruošti, ką svarbu žinoti.” 2021-04-07. Vestas seminaras socialinės raidos centre 

,,Avevitus“: ,,Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių ugdymo ir socializacijos iššūkiai“. 2021-04-07. Programos ,,Renkuosi 

mokyti“ pažyma dėl skaityto pranešimo tema ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant efektyvaus 

įtraukiojo ugdymo praktikos realizavimo“. Nr. 28 2020-10-09. LAA ,,Lietaus vaikai“ pažyma parengti ir pravesti 

praktiniai mokymai ,,Pasitinkame autišką pirmoką. Įvadas“. Mokymai vyko: 2020-08-24, 26, 27, 31. Dalyvavimo 

Lietuvos respublikos seimo neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje.  2021-05-19. Pažyma dėl dalyvavimo parodoje 

,,Mokykla 2020“, pristatyta tema ,,Nuotolinio mokymo specialiojo ugdymo modelis“. Nr. K7-P101, 2020-12-18, 

Dalyvavimas ir pranešimo pristatymas tarptautinėjė mokslinėje praktinėje konferencijoje ,,Mokykla visiems: 

tarptautinių projektų teorija ir praktika“. Nr. PA – 000428, 2019-05-22. Skaitytas pranešimas ,,Kaip išmokti būti kartu?“ 

praktinės patirties renginyje ,,Mokykla – kiekvienam vaikui, padedant patirti sėkmę“. Nr. PM – 122, 2020-12-07. 

Dalyvavimas Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos organizuojamame virtualiame renginyje 

,,#Tapkmokytoju. Specialioji pedagoginė pagalba (specialioji pedagogika)“ dalijimasis gerąją patirtimi. Nr. V -165, 

2021-04-26. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovų rudens forume skaitytas pranešimas ,,Nuotolinio ugdymo 

iššūkiai. Kaip ugdyti SUP mokinius, kurie integruojami į bendrojo ugdymo klases? 2020-09-25. Skaitytas pranešimas 

,,Vaikų, turinčių klausos sutrikimų, parengimas mokytis bendrajame ugdyme“. 2021-04-27; Skaitytas pranešimas 

,,Negalią turintys vaikas mokykloje“ konferencijoje Mokyklų bendruomenių metai. 2020-11-17; Pranešimas ,,Kurtieji ir 
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neprigirdintieji bendrajame ugdyme: šiandienos įžvalgos“ konferencijoje – diskusijoje ,,Klausos sutrikimų turinčių 

vaikų ugdymas: iššūkiai ir galimybės“. 2021-02-19 

9. Asta Stulgaitienė Pranešimas ,,Integruoto ugdymo organizavimas“ 2020-12-30;d. Pranešimas ,,Pokyčių projektai“ 2020-11-03; 

10. Justina Boguševičienė Pranešimas “INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRITAIKYMAS DIRBANT SU 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS MOKINIAIS” 

11. Justina Kerno Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „International projects for shaping the future” 2020-10-08 

 

Dalyvauta renginiuose, konkursuose, viktorinose: 

 

NR. MOKYTOJO  VARDAS, 

PAVARDĖ 

KONKURSAS 

1. Dovilė Aukščiūnienė Mokinių parengimas tarptautiniam lietuvių – danų patarlių projektui “Kol gyveni tol mokaisi”; Mokinių parengimas 

respublikinei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių virtualiai kūrybinių darbų parodai – konkursui "Pirmieji 

pavasario pranašai". Paroda vyko 2021 m. kovo 1 d. - 2021 m. kovo 19 d. Nr. 6.4-L-552 

2. Vilma Bobinienė Respublikinis konkursas ,,Kalėdinis žaisliukas“;Respublikinis   konkursas ,,Velykinis margutis” 

3. Jurga Klimkienė Mokinių paruošimas ir dalyvavimas: 2020 m. balandžio mėn. Respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių kūrybinių darbų parodoje ,,Gražutis margutis“; Mokinių paruošimas ir dalyvavimas: 2020 m. sausio mėn. 

Respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų parodoje ,,Kalėdinis burbulas“. 

4. Asta Petuchovienė 2020-11-09 - 12-04 organizavau ir pravedžiau respublikinę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybinių 

darbų virtualią parodą „Kalėdinis burbulas”; 2021-03-01 – 04-30 organizavau ir pravedžiau respublikinę specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų virtualią parodą „Velykų margutis”; Dalyvavimas 

respublikiniuose renginiuose su 7 – 10 lavinamosios klasės mokiniais. 2020-10-01 – 11-12  respublikinėje specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Rudens fantazija”; 2020-10-15 – 11-20 respublikinėje piešinių 

parodoje „ Aš – toks, tu – kitoks ir pasaulis tampa spalvotas”; 2020-11-09- 12-04 „Kalėdinis burbulas”; 2020-12-10 – 

2021-01-04 respublikinėje meninės kūrybos parodoje „Iliustruoju eilėraštį”; 2020 m. 12 mėn. respublikinėje piešinių 

parodoje – konkurse „Kalėdų puošmena”; 2021-03-01 – 04-30 „Velykų margutis”. 
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5. Audronė Gagienė Respublikinis konkursas ,,Kalėdinis žaisliukas“;Respublikinis   konkursas ,,Velykinis margutis” 

6. Brigita Žilinskienė Respublikinis matematikos konkursas „Saulėgrąžos akademija 2021“;Respublikinis vaikų ir jaunimo su negalia 

kūrybinių darbų konkursas – paroda “Atrask spalvų pasaulį“. 

7. Elena Tamošiūnienė UAB Skinija konkursas „Nupiešk sau kojinytę“ 

8. Irena Radžiūnienė Dalyvauta respublikiniame projekte „Mažieji tyrinėtojai“ (su mokiniais) 2020-11-09; Respublikinės specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių virtualios kūrybinių darbų parodos „Kalėdinis burbulas“ organizavimas ir 

pravedimas 2020 m. lapkričio – gruodžio mėn; Dalyvauta respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių virtualioje kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Pirmieji pavasario pranašai“ (su mokiniais) 2021 m. kovo 

mėn.; Respublikinės specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių virtualios kūrybinių darbų parodos „Velykų 

margutis“ organizavimas ir pravedimas 2021 m. kovo – balandžio mėn. Dalyvavimas respublikiniame matematikos 

konkurse „Saulėgrąžos akademija“ (su mokiniais) 2021 m. balandžio mėn. 

9. Jolanta Jaraminienė 2021-05-25 dalyvavimas ir vaikų parengimas respublikinėje virtualioje kūrybinių darbų parodoje "Mama - tu 

stebuklas"; 2021-04-20 dalyvavimas virtualioje specialiųjų poreikių mokinių fotografijų parodoje "Riedėk, riedėk, 

marguti!"; 2021-04-05 dalyvavimas respublikiniame skirtingų gebėjimų mokinių knygų skirtukų konkurse - parodoje 

"Knygų draugas"; Koordinavimas ir vaikų parengimas dalyvauti respublikiniame SIP mokinių matematikos konkurse 

"Saulėgrąžos akademija 2021"; Koordinavimas ir dalyvavimas respublikiniame vaikų jaunimo su negalia kūrybinių 

darbų konkurse - parodoje "Atrask spalvų pasaulį". Vaikų parengimas; 2021-03-30 dalyvavimas respublikinėje 

specialiųjų poreikių mokinių virtualioje kūrybinių darbų parodoje "Velykų margutis"; 2021-03-22 dalyvavimas 

nuotoliniame labdaringame vaikų su negalia piešinių aukcione, kurį organizavo Vilniaus Perkūno Rotary Klubas; 2021 

gegužės mėn. Klaipėdos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Klaipėdos Litorinos mokyklos organizuoto 

respublikinio konkurso „Gera pamoka“ nugalėtoja. 

10. Vaida Maziukienė Dalyvavimas respublikiniame kūrybiniame konkurse ,,Sapnavau sapnavau, kad mėnulyje buvau“. Nr. 096 2021-05-25; 

Dalyvavimas konkurse ,,Gamtos abėcėlė“ . 

11. Dana Kvedarienė Kalėdinių darbų paroda „Kalėdinis burbulas“. 

12. Justina Kerno  Kalėdinių darbų paroda „Kalėdinis burbulas“; Respublikinis matematikos konkursas “Saulėgrąžos akademija”; 

Respublikinė atvirukų paroda - konkursas „Pavasario spalvos”; "Pirmieji pavasario pranašai"; „Velykinės dekoracijos“ 
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13. Justina Boguševičienė „Sveikata visus metus 2021“ (projektas) 

14. Liolita Andriuškevičienė Respublikinis matematikos konkursas “Saulėgrąžos akademija”; Respublikinė atvirukų paroda - konkursas „Pavasario 

spalvos”; Tarptautinis meninis kūrybinis projektas - paroda „Spalvoti žodžiai mamai”, skirtas mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių Respublikinis vaikų ir jaunimo su negalia kūrybinių darbų konkursas – paroda „Atrask 

spalvų pasaulį“; Nacionalinis matematikos konkursas MATEMATIKOS EKSPERTAS 2020 (platformoje 

10monkeys.com); Mokinių darbų parodos ir dalyvavimas integruotose veiklose: Europa - mūsų Namai, Afrika - 

karščiausias žemynas žemėje, Šiaurės Amerika, Azija - didžiausias žemynas žemėje, Pietų Amerika - žemynas nuo 

džiunglių iki ledynų, Australija - mažiausias žemės rutulio žemynas, Povandeninis pasaulis, Kosminė erdvė; 

Dalyvavimas savaitėje „Be patyčių“. Piešinių draugystės knygai rengimas. 

15. Aldona Marcinkevičienė ,,Rudenėlio spalvos‘‘; ,,Globokime paukštelius’’; ,,Mūsų pavasaris‘‘; ,,Augu saugus ir atsakingas‘‘ 

16. Jolita Okunevičienė Klasės draugystės dienoraštis. Draugystės knyga. Piešinių paroda : "Visi iki vieno" - darbų paroda, skirtą Tolerancijos 

dienai ; “Vasaros džiaugsmai” – piešinių paroda ,,Globokime paukštelius” ; Vilniaus Šilo mokyklos mokinių ir Šokio 

teatro „Dansema“ šokėjų bendras projektas-spektaklis „MAŽI STEBUKLAI“! 

17. Lina Žilinskaitė 

 

Projektas „Rudens spalvos“; Mėnuo be patyčių. (Piešinių piešimas ,,Draugystės knygai“); ,,Vasaros džiaugsmai“ 

Mokinių darbų parodos ir dalyvavimas integruotose veiklose: Europa - mūsų Namai, Afrika - karščiausias žemynas 

žemėje, Šiaurės Amerika, Azija - didžiausias žemynas žemėje, Pietų Amerika - žemynas nuo džiunglių iki ledynų, 

Australija - mažiausias žemės, Povandeninis pasaulis, Kosminė erdvė. 

18. Valdas Čičelis „Mūsų pavasaris“ ; „Kalėdinis burbulas“ ; „Velykų margutis“ ; “Mano šalis Lietuva“ 

19. Česlava Satkevičienė Mėnuo be patyčių. (Piešinių piešimas ,,Draugystės knygai“,užduotėlių sprendimas); Piešinių piešimas ,,Vasaros 

džiaugsmai“ 

20. Jurgita Duškinienė „Spalvoti žodžiai mamai“ ; „Laiškas Žemei“ ; „Pavasario spalvos“ ; „Atrask spalvų pasaulį“ ;„Saulėgrąžos akademija“ 

21. Asta Stulgaitienė ,,Ugdymo turinio integravimo galimybės“; eTwining projektas ,,Lietuvai 103 žingsneliai“; Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro Projektas „SVEIKATA VISUS METUS 2021“; Parengta paraiška Visuomenės 

aplinkosauginio švietimo projektui. Respublikinis konkursas ,,Gera pamoka”. Klaipėdos valstybinė kolegija.2021; 

Respublikinis piešinių konkursas ,,Mano širdelėj visa Lietuva“; Respublikinis piešinių konkursas Saulės dienai; 
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Lietuvos specialiųjų klasių mokinių, turinčių intelekto sutrikimų, kūrybinių darbų paroda „Vaikystės takeliu“; Paroda 

,,Mano šalis Lietuva”  

22. Lina Kukulskienė Mokinių darbų parodos ir dalyvavimas integruotose veiklose: Europa - mūsų Namai;  Afrika - karščiausias žemynas 

žemėje;  Šiaurės Amerika; Azija - didžiausias žemynas žemėje; Pietų Amerika - žemynas nuo džiunglių iki ledynų; 

Australija - mažiausias žemės rutulio žemynas; Povandeninis pasaulis; Kosminė erdvė 

23. Marytė Tališauskienė Konkursas-paroda ,,Atrask spalvų pasaulį”; Paroda ,,Skriski, paukšte!”; Projektai ,,Saugus eismas”; ,,Globokime 

paukštelius”; ,,Pažinkime Lietuvos paukščius”; ,,Antrinių žaliavų muzikos instrumentai”; ,,Kūrybiškas erdvių 

pritaikymas ugdymo(si) procese,,. Konkursas-paroda ,,EKORITMAS,,. 

24. Laimutė Jonaitytė  Konkursas-paroda ,,EKORITMAS,,; Projektai ,,Globokime paukštelius“; ,,Pažinkime Lietuvos paukščius,,; „Augu 

saugus ir atsakingas“; ,,Antrinių žaliavų muzikos instrumentai“. Konkursas-paroda ,,Atrask spalvų pasaulį,,. Paroda 

,,Skriski, paukšte!,, 

 

Mentorystė, vadovavimas studentų praktikai : 

 

NR. MOKYTOJO  VARDAS, 

PAVARDĖ 

  

1. Ona Guogienė Vadovavimas ŠU spec. pedagogikos specialybės (specializacija logopedija) I kurso studentės L. Kukulskienės 

praktikai. 

2. Jurga Klimkienė Vadovavimas ŠU studenčių Mantės Daunienės ir Daivos Bauerienės specialiųjų pedagogių, logopedžių praktikai nuo 

2020 m. spalio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 20 d. 

3. Dovilė Aukščiūnienė Projekto „Renkuosi mokyti“ mokytojas - mentorius. 

4. Gintarė Šimkienė Mentorė J. Ramonienės praktikai. 

5. Irena Radžiūnienė Vadovavimas ŠU studenčių K. Drąsutytės ir O. Brazaitytės praktikai 2020-10-05 – 2020-11 

6. Ingrida Grigonienė Nuo 2020-11-09 dienos jaunos mokytojos Ugnės Zarankaitės kuravimas profesinėje veikloje. 
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7. Jolanta Jaraminienė Vadovavimas studentės Anos Kolpakovos specialiosios pedagogės, logopedės praktikai nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 

2020 m. gruodžio 4 d. 

 

Vestos atviros pamokos/veiklos taikant aktyvius mokymo metodus ir šiuolaikines technologijas :  

 

NR. MOKYTOJO  VARDAS, 

PAVARDĖ 

ATVIRA PAMOKA/VEIKLA 

1. Jurga Klimkienė Nufilmuota orientacinė veikla ,,Daiktai, jų formos“. Veiklos įrašą stebėjo, pamoką vertino specialioji pedagogė ekspertė 

I. Radžiūnienė, specialioji pedagogė metodininkė R. Bagdonavičienė, specialioji pedagogė V.Maziukienė. 

Atvira veikla Vilniaus l/d „Puriena“ „Vanduo. Jūra“. ( 2021 birželio 9 d.). Demonstruojamas „Attention autism“ 

metodas. 

2. 

  

Irena Radžiūnienė Atvira pamoka. Tema: Kelionė į Afrikos piramides, 5 – 7 specialioji (rusų) kl. 2020-10-19 Stebėjo pav. ugdymui Sigita 

Bajerčiūtė; Atvira pamoka. Tema: „Kūno dalys“, 8-9 B lav. kl. 2020-11-12 Stebėjo mokytoja Ona Guogienė 

3. Artur Adam Markevič Atvira pamoka Riešės gimnazijoje: „Kaip kalbėti apie ASS su mokiniais?“ (2021 vasario 4d.). 

4. Gintarė Šimkienė Atviros pamokos, taikant alternatyviąją komunikaciją,  vedimas l/d  „Birutė“ auklėtojai. 

5. Ingrida Grigonienė 2020-11-10, 11, 12 dienomis atviros pamokos. Gerosios patirties sklaida. (Stebėjo mokytoja U. Zarankaitė); 2021-01-

13. Atvira integruota „Boružėlių“ gr. ir 6-10 spec. kl. pamoka su tėvais (zoom platformoje), skirta Sausio 13-osios 

dienos paminėjimui; 2021-05-13. Atvira muzikos pamoka 1 spec. kl. (Stebėjo mokytoja V.Maziukienė) 

6. Jolanta Jaraminienė 2021-03-15 atviros pamokos "Pietų Amerikos žemyno gyvūnai" pravedimas. Stebėjo spec. pedgogės B. Žilinskienė, E. 

Tamošiūnienė; 2021-04-27 atviros pamokos pravedimas "Vandenyno gyvūnai". Pamoką stebėjo dir. pav. ugdymui 

Sigita Bajerčiūtė, dir. pav. Asta Stulgaitienė; 2021-04-29 atviros pamokos "Povandeninis pasaulis" pravedimas. Stebėjo 

spec. pedagogės V. Maziukienė, V. Bobienė; 2021-05-19 atviros pamokos "Saulės sistema" pravedimas. Stebėjo spec. 

pedagogės V. Maziukienė, I. Radžiūnienė. 

7. Vaida Maziukienė Atvira pamoka “Kaip mes augame”, 1 spec. kl. 2021-04-26 ; Atvira pamoka “Mamos diena”, 1 specialioji kl. 2021-04-

29; Atvira pamoka “Mano dantukai”, 1 specialioji  kl. 2021-04-22; Atvira pamoka “Geometrinė figūra: kvadratas” 1 

specialioji kl. 2021-05-10; Atvira pamoka “Akys”. 1 specialioji kl. 2021-05-03 
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8. Rūta Bagdonavičienė Atvira pamoka Riešės gimnazijoje: „Kaip kalbėti apie ASS su mokiniais?“ (2021 vasario 4d.); Atvira veikla Vilniaus 

l/d „Puriena“ „Vanduo. Jūra“. ( 2021 birželio 9 d.) Demonstruojamas „Attention autism“ metodas. 

9. Asta Stulgaitienė 2021-01-28 atvira pamoka ,,Miško žvėreliai: kiškis”. 

10. Justina Boguševičienė 2021-04-26 „Varlių gyvenimas“; 2021-04-28 „Pakalnutės-pavasario simbolis“; 2021-04-29 „Kaip AŠ matau save“; 

2021-04-30 „Sveiki dantukai“; 2020-02-06 „Burnos higiena“; 2020-11-04 „Profesijos:medikas“; 2020-10-22 „Šis bei 

tas apie snaiges“. 

11. Justina Kerno 2020-12-14 “Šventinis atvirukas” ; 2020-12-15 “Mes nulipdėm sniego senį…” ; 2020-12-16 “Kalėdinė dekoracija - 

eglutė” ; 2020-12-17 “Kalėdinė dekoracija - blizgantis burbulas”. 

Organizuotos akcijos, viktorinos, parodos ir kiti renginiai mokykloje :  

NR. RENGINYS MOKYTOJO  VARDAS, PAVARDĖ 

1. Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo 1 – osios šventė. Airidas Šešetas, Ingrida Grigonienė, Giedrius Žadeika, Sergejus Pašakinskij, 

Regina Juškėnienė, Saulius Leonavičius, klasių vadovai 

2. Integruotos veiklos ir paroda „Europa – mūsų namai“ ( 

Direktorės įsakymas 2020m. rugsėjo 25d. Nr. V-154). 

Rūta Bagdonavičienė, Jolanta Jaraminienė, Ingrida Grigonienė, Lilija 

Markevičienė, Dovilė Aukščiūnienė 

3. Rudenėlio spalvos Vilma Bobinienė, Aušra Kriaučiūnienė, Veronika Jelenskienė, Ingrida 

Grigonienė 

4. Akcija „ Švieselė karių kapinėms“ Brigita Žilinskienė, Andrius Nakraševičius, Irena Radžiūnienė, Justina Kerno, 

Justina Boguševičienė, Jurgita Duškinienė 

5. Integruotos veiklos ir paroda „ Afrika – karščiausias žemynas 

Žemėje“ (Direktorės įsakymas 2020m. spalio 15d. Nr. V-194). 

Rūta Bagdonavičienė, Jolanta Jaraminienė, Andrius Nakraševičius, Dovilė 

Aukščiūnienė 

6. Šiaurės šalių literatūros ir tolerancijos savaitė Aušra Kriaučiūnienė 
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7. Žibintų šventė, Šv. Martyno dienai paminėti Ingrida Grigonienė, Rūta Mikalauskienė, Vaida Maziukienė, Asta Stulgaitienė 

8. Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas – pilietinė akcija 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

Klasių vadovai 

9. Integruotos veiklos ir paroda „Azija – didžiausias žemynas 

Žemėje“ (Direktorės įsakymas 2021 m. sausio 25d. Nr. V-30). 

Rūta Bagdonavičienė, Jolanta Jaraminienė, Dovilė Aukščiūnienė 

10. Vasario 16 – oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena Klasių vadovai 

11. Užgavėnės Andrius Nakraševičius, Valdas Čičelis, Justina Boguševičienė 

12. Integruotos veiklos ir paroda „ Pietų Amerika – žemynas nuo 

džiunglių iki ledynų“ (Direktorės įsakymas 2021m. kovo 1 d. 

Nr. V-65). 

Rūta Bagdonavičienė, Jolanta Jaraminienė, Dovilė Aukščiūnienė 

13. Mokyklos mokinių piešinių paroda „Draugystės knyga“ Artur Adam Markevič, Dovilė Aukščiūnienė 

14. Integruotos veiklos ir paroda „Australija – mažiausias žemynas 

Žemėje“ (Direktorės įsakymas 2021m. kovo 25d. Nr. V-118). 

Rūta Bagdonavičienė, Jolanta Jaraminienė, Dovilė Aukščiūnienė, Lilija 

Markevičienė 

15. Integruotos veiklos ir paroda „Povandeninis pasaulis“ 

(Direktorės įsakymas 2021m. kovo 25d. Nr. V-118). 

Rūta Bagdonavičienė, Jolanta Jaraminienė, Dovilė Aukščiūnienė 

16. Specialiųjų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Vandenyno gyventojai“ bibliotekoje 2021 m. gegužės mėn. 

Irena Radžiūnienė 

17. Organizavimas ir vedimas renginio (zoom platformoje): 

“Mažųjų Velykėlių ir Jurginių šventė“ su „Boružėlių“ gr. 

vaikais, jų tėvais, pedagogais. 2021-04-22. 

Ingrida Grigonienė, Marytė Tališauskienė, Laimutė Jonaitytė 

18. Paroda mokyklos erdvėse  „Kosminė erdvė“ Rūta Bagdonavičienė, Dovilė Aukščiūnienė, Ingrida Grigonienė 

19. Mokyklos mokinių piešinių paroda „Mano šalis – Lietuva“ Ana Kolpakova, Asta Stulgaitienė, Valdas Čičelis 
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20. Vaikų gynimo dienos šventė Andrius Nakraševičius 

21. Renginys: šiuolaikinio šokio spektaklis su šokio teatru „ 

Dansema „ menų spaustuvėje. 

Ana Kolpakova, Jurga Klimkienė 

22. Organizavimas ir vedimas renginio (zoom platformoje): 

“Šeimos šventė“ su „Boružėlės“ gr. vaikais, tėveliais ir 

pedagogais. 2021-05-13. 

Ingrida Grigonienė, Marytė tališauskienė, Laimutė Jonaitytė 

23. Mokyklos mokinių piešinių paroda „Vasaros džiaugsmai“ Asta Petuchovienė 

24. SĮ klasės mokinių išleistuvės Brigita Žilinskienė, Jurgita Duškinienė 

Įvykdyti/vykdomi projektai: 

NR. PROJEKTAS MOKYTOJO  VARDAS, PAVARDĖ 

1. Erasmus+KA201 projektas „START LEARNING BOX“. Rūta Bagdonavičienė, Vaida Maziukienė, 

Gintarė Šimkienė, Jolanta Jaraminienė, Dovilė 

Aukščiūnienė, Rūta Mikalauskienė, Ingrida Grigonienė, 

Kazimiera Matulionytė, Asta Stulgaitienė 

2. Nordplus Junior projektas „Building my future“  („Kuriu savo ateitį“). Ona Guogienė, Irena Radžiūnienė, Rūta Bagdonavičienė, 

Liolita Andriuškevičienė 

3. „Attention autism“ su Gina Davies ir Lyndsay Barlow. Jurga Klimkienė, Vaida Maziukienė, Jolanta Jaraminienė, 

Ona Guogienė 

4. Erasmus + KA1 „ Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių – mokymas(is) 

nežino ribų. 

Dovilė Aukščiūnienė 

5. Erasmus + KA229 „Students with special needs are smiling with art therapy“. Rūta Mikalauskienė 
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6. Vilniaus Šilo mokykloje įkurtas Konsultacinis centras Vaida Maziukienė, Artur Adam Markevič, Rūta 

Bagdonavičienė, Gintarė Šimkienė, Jurga Klimkienė 

7. Projektas „Ugdymo turinio integravimo galimybės“ Rūta Bagdonavičienė, Ona Guogienė, Kazimiera 

Matulionytė, Ana Kolpakova, Ingrida Grigonienė, Regina 

Juškėnienė, Lilija Markevičienė 

8. Projektas "Pažinkime Lietuvos paukščius". 

  

Vilma Bobinienė, Jurga Klimkienė, Svetlana Petkevičienė, 

Jolanta Jaraminienė, Ingrida Grigonienė, Brigita Žilinskienė, 

Aušra Kriaučiūnienė, Audronė Gagienė, Andrius 

Nakraševičius 

9. Projektas ,,Rudenėlio spalvos”. Vilma Bobinienė, Ingrida Grigonienė, Aušra Kriaučiūnienė, 

Aldona Marcinkevičienė 

10. 1 klasės projektas ,,5 pojūčiai“ 2021-03-21 Vaida Maziukienė 

11. 1 spec – 3 spec. kl projektas ,,Noriu pažinti pasaulį“. 

  

Vaida Maziukienė, Rūta Mikalauskienė, Artur Adam 

Markevič 

12. 2019-2021 m. vykdomas parengtas projektas „Muzikos instrumentai iš antrinių 

žaliavų“ 

Ingrida Grigonienė, Laimutė Jonaitytė, Marytė Tališauskienė 

13. Projektas „Mūsų pavasaris“ (tarp kitų projekto veiklų – 2 ekskursijas) 2021 m. 

balandžio- gegužės mėn. 

Aušra Kriaučiūnienė 

14. Projektinės veiklos „Mūsų pavasaris“ Asta Petuchovienė 

Kita mokytojų veikla: 

NR. MOKYTOJO  VARDAS, 

PAVARDĖ 

KITA VEIKLA 
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1. Artur Adam Markevič ŠMSM tautinių mažumų švietimo komisijos narys; Mokyklų tobulinimo centro pradedančiųjų mokytojų pedagoginis 

konsultantas (Projektas „Sugrįžtu mokyti!“, programa „Renkuosi mokyti!“). 

2. Asta Petuchovienė 2021 m. balandžio mėn. Dalyvavau respublikiniame projekte „Lauko priemonės skatina pažinti aplinką ir veikti”. 

Parengiau ir pristačiau lauko priemonę „Linksmieji gyvūnai”; Parengta ir pristatyta priemonė mokytojų metodinės 

grupės nariams 2021 05 21   „Žaidžiu - kalbu”. 

3. Dovilė Aukščiūnienė Kūrybinių dirbtuvių - edukacijos 

"Susikurk marškinėlius " skirtos mokytojo dienai organizavimas ir pravedimas. 

4. Irena Radžiūnienė Mokytojų metodinės grupės susirinkime pristatyta metodinė priemonė „Socialinių įgūdžių lavinimas“, skirta 

lavinamųjų klasių ir socialinių įgūdžių klasių mokinių socialinių ir buitinių įgūdžių lavinimui 

2020-10-21; Mokytojų metodinės grupės susirinkime pristatytas leidinys: I. Radžiūnienės pratybų sąsiuviniai “Miau 

matematikos šalyje”, “Miau raidžių pasaulyje”, “Miau ir pasaulis” 2020-10-15; Vilniaus miesto specialiųjų pedagogų 

ir logopedų metodiniame būrelyje pristatyta ir aprobuota Priemonė – knyga “Socialinių įgūdžių lavinimas” 

2020-10-22; Mokytojos Rūtos Bagdonavičienės sukurtos metodinės mokymo priemonės, skirtos teksto suvokimui 

recenzija 2021 m. balandžio mėn. 

5. Jolanta Jaraminienė Metodinių priemonių: lavinamųjų kortelių rinkinys "Australijos gyvūnai", lavinamųjų kortelių rinkinys "Vandenyno 

gyvūnai" pristatymas ir aprobavimas Mokytojų metodinės grupės susirinkime. Dalyvavimas ir užsiėmimų vedimas 

naujojoje mokymosi erdvėje „Jūros klasė 2021“ (2021-05-24 – 2021-05-28). 

6. Jurga Klimkienė Parengtos ir pristatytos priemonės mokytojų metodinės grupės nariams 2021-05-21 ,,Skaitmeninės mokymo 

priemonės ,,Pristatymai pamokoms“, ,,Snaigės“.2021 m. vasario mėn. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, 

kultūros ir sporto departamento logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelio aprobuotos mokymo priemonės 

,,Mano daržas“, ,,Skaitmeninė priemonė ,,Mes mokomės“.2021 m. gegužės mėn. parengtos ir pristatytos mokymo 

priemonės ,,Geometrinių formų pavadinimai”, Daiktų formos, kortelių poros”, Respublikiniame ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialist skaitmeninių mokymo 

priemonių ,,Skaičių labirintas” kūrimo projekte. 2021 m. balandžio mėn. parengta ir pristatyto priemonė ,,Linksmieji 

gyvūnai“ respublikiniam projektui ,,Lauko priemonės skatina pažinti aplinką ir veikti“. 

7. Vaida Maziukienė Interviu LAA ,,Lietaus vaikai“ žurnalistei ,,Lietaus vaikai“ Nr. 11. Universalus dizainas ir praktiniai jo pritaikymo 

būdai. 2021 m. balandžio mėn. Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. 
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įsakymu Nr. V-1317 ,,Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“ 56 punkto: sudarytos Ugdymo turinio 

atnaujinimo stebėsenos grupės narė. Nr. V-585 2021-04-20. Interviu TV3 ,,Aš galiu“ apie specialųjį ugdymą. 2020-01-

29. Parengtos 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Mokytojų ir specialistų komandinis mokymas ir 

kompetencijų didinimas, dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“. Nr. 042. Interviu žurnalistei TV3. lt ,,Kaip 

pasiruošti autistiško vaiko atėjimui į mokyklą? Interviu  žurnalistei LRT.lt  ,,Autistiškų vaikų tėvams karantinas tapo 

tikru išbandymu – teko sukurti naują rutiną“. 

8. Rūta Bagdonavičienė Metodinių priemonių  “Pasaulio gyvūnai. Teksto suvokimo užduotys” ir “Stačiakampis gretasienis” pristatymas 

Mokytojų metodinės grupės susirinkime. 2021 m. birželio mėn. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, kultūros 

ir sporto departamento logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelio aprobuota mokymo priemonė ,, Pasaulio 

gyvūnai. Teksto suvokimo užduotys”. 

9.  Asta Stulgaitienė Mokinių vasaros stovyklų ir užimtumo organizavimas;  Papildomos ugdomosios veiklos organizavimas: Vilniaus 

visuomenės sveikatos centras, Šokio centras Special movers, projektas ,,Menas neįgaliųjų ir jų šeimų gerovei”. 

Priemonių ,,Eksperimentai“ , ,,Surask šešėlį“ pristatymas auklėtojų metodinės grupės susirinkime. 

10. Marytė Tališauskienė Interaktyvios pratybų knygelės ,,Boružiukai ženklų pasaulyje,, pristatymas auklėtojų metodinės grupės susirinkime. 

Priemonės ,,Muzikinis vežimaitis”, ,,Atrask raides“, ,,Atrask raides gamtoje“, ,,Skambiausias muzikinis žaislas“, 

dėlionės ,,Žiemos drabužėliai“, žaidimo ,,Gėlytė“ pristatymas auklėtojų metodinės grupės susirinkime. 

11.  Liolita Andriuškevičienė Sukurtų skaitmeninių priemonių pristatymas auklėtojų metodinės grupės susirinkime: viktorina „Kaziuko mugė“, 

kalėdinė viktorina “Kalėdos“, pristatymas „Katės. Įdomūs faktai apie kates“, viktorina “Ką žinai apie kates?“; mokymo 

priemonių komplektas ,,Antarktida“, mokymo priemonių komplektas „Kaziuko mugė“, ,,Valgykime avokadus“. 

12. Lina Žilinskaitė Priemonių „Šiaurės Amerika“, „Šiaurės Amerikos gyvūnai“ pristatymas auklėtojų metodinės grupės susirinkime. 

13. Justina Kerno Interaktyvių priemonių skaitmeninio katalogo genially puslapyje, metodinės priemonės ,,Žiema žiemužė“, interaktyvių 

edukacianių žaidimų sukurtų www.learning.apss.org platformoje ,,Viščiuko istorija“, ,,Žemė – mūsų namai“, ,,Pievos 

gyventojai“ pristatymas auklėtojų metodinės grupės susirinkime. 

14. Justina Boguševičienė Interaktyvios priemonės ,,Vabzdžių gyvenimas“, atminties žaidimo ,,Saugus eismas“ , mokomosios priemonės spalvų 

pavadinimams mokytis ,,Spalvotos snaigės“, mokomosios priemonės ,,Skaičiavimas iki 5, snaigės” pristatymas 

auklėtojų metodinės grupės susirinkime. 
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15. Valdas Čičelis Interaktyvių priemonių sukurtų Learningapps’e: ,,Sudaryk žodžius“, ,,Balta-nebalta“, ,,Mūsų vardai“, ,,Televizijos 

kanalų ir radijo stočių išrūšiavimas“, ,,Toks pat paveikslėlis“, ,,Atskirk žieminius daiktus nuo vasarinių“ pristatymas 

auklėtojų metodinės grupės susirinkime. 

16.  Aldona Marcinkevičienė Priemonių ,,Geometrinių spalvų pažinimas“, ,,Surask tokį patį“, ,,Skaičiai“, ,,Spalvos“ pristatymas auklėtojų metodinės 

grupės susirinkime. 

17. Laimutė Jonaitytė Metodinių priemonių ,,Bitutė, gėlė, medus“, ,,Kuprinės ir lietaus vamzdžio sutartinė“, ,,Žaisdamas atrandu“, žaidimo 

,,Aš saugus kelyje“, edukacinių kortelių ,,Kaip elgtis kelyje“, sensorinio takelio lauke, žaidimo ,,Viktorina“, 

skaitmeninės  knygelės ,,Metų laikai“, skaitmeninės knygelės ,,Aš saugus kelyje“ pristatymas auklėtojų metodinės 

grupės susirinkime. 

    
Ataskaitą parengė: 

Grupės vadovas – Egidija Urbanavičienė, direktorė.  

Grupės nariai:  

Sigita Bajerčiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Asta Stulgaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Žilvinas Radžiūnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams; 

Jurga Klimkienė, Mokyklos tarybos pirmininkė, Konsultacinio centro projekto vadovė; 

Irena Radžiūnienė, profesinės sąjungos pirmininkė; 

Asta Petuchovienė, profesinės sąjungos pirmininkė; 

Rūta Bagdonavičienė, mokytojų metodinės tarybos pirmininkė; 

Justina Kerno, auklėtojų metodinės tarybos pirmininkė; 

Dainora Vaitmonė, raštinės vadovė; 

Šarūnas Montvila, socialinis pedagogas; 

Artur Adam Markevič, etikos mokytojas; 

Regina Juškėnienė, kūno kultūros mokytoja. 
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