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Prienai  

Eil. 

Nr.  

Metodinio darbo 

autoriaus vardas, 

pavardė 

Ugdymo įstaiga Dalykas, 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Metodinio darbo 

sritis 

Darbo pavadinimas  Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėjo 

padėka 

1.  Violeta Grigonienė Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

Matematikos 

mokytoja 

metodininkė 

Matematika Matematika kitaip - 

edukaciniai žaidimai 

ir netradicinės 

užduotys 

Už tikslingą edukacinių 

žaidimų panaudojimą 

matematikos pamokose 

2.  Jurgita Bakienė Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

Biologijos vyr. 

mokytoja 

Biologija, fizika Biologijos ir fizikos 

Praktikos darbų 

sąsiuvinis 

Už skatinimą domėtis gamtos 

mokslais taikant patyriminį 

ugdymą 

3.  Reda Valančienė 

 

Asta Marcinkevičienė 

Balbieriškio 

pagrindinė 

mokykla 

Rusų kalbos ir 

etikos mokytoja 

metodininkė 

Socialinė 

pedagogė 

metodininkė 

Dorinis ugdymas 

(etika), 

gamtosauginė ir 

socialinių įgūdžių 

ugdymo 

programa 

Pažink ir saugok 

Lietuvos gamtą 

Už tarpdalykinę integraciją, 

vertybinių nuostatų ugdymą 

4.  Jurgita Tumosienė Balbieriškio 

pagrindinė 

mokykla 

Tikybos vyr. 

mokytoja 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

Programėlių 

naudojimas lavinant 

turimus įgūdžius 

Už skaitmeninių priemonių 

atradimą ir  naudojimą 

5.  Vilma Mekionytė  

Audronė Jusienė 

Jiezno gimnazija Fizikos 

mokytoja 

metodininkė 

Fizika, dailė Fizikos formulės 

kitaip 

Už mokinių gamtamokslinės 

ir meninės raiškos 

kompetencijų ugdymą. 



dailės mokytoja 

metodininkė 

6.  Kristina 

Belenavičienė 

 

Rita Markovskaja 

 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Anglų kalbos 

mokytoja 

metodininkė 

Anglų kalba, 

muzika 

Repas – meninės 

raiškos ir anglų kalbos 

simbiozė 

Už idėjos patrauklumą ir 

šiuolaikiškumą 

7.  Aldona Armonienė Išlaužo 

pagrindinė 

mokykla 

Muzikos 

mokytoja 

ekspertė 

Muzika Sėkmės mokantis 

muzikos 

Už mokinių kūrybiškumo 

kompetencijos ir savivaldaus 

mokymosi ugdymą 

8.  Dalius Juodsnukis Pakuonio 

pagrindinė 

mokykla 

Fizinio ugdymo 

mokytojas 

Fizinis ugdymas Sėkmės istorija, 

skatinanti fizinį 

aktyvumą nuotolinio 

ugdymo metu 

Už teorijos ir praktikos 

derinimą fizinio ugdymo 

pamokose mokant mokinius 

nuotoliniu būdu 

9.  Rolandas Meškauskas Išlaužo 

pagrindinė 

mokykla 

Fizinio ugdymo 

mokytojas 

metodininkas, 

biologijos 

mokytojas 

Fizinis ugdymas, 

neformalusis 

ugdymas 

Lyderystės ir 

asmenybės ugdymas 

neformaliojo ugdymo 

užsiėmimuose 

Už įvairiapusišką veiklą 

skatinant jaunimo lyderystę ir 

vertybines nuostatas  

10.  Olegas Batutis Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

Fizinio ugdymo 

mokytojas 

ekspertas 

Fizinis ugdymas Mokinių fizinės 

saviugdos skatinimo 

programa 

Už mokslinį požiūrį į 

mokinių fizinės saviugdos 

skatinimą kasdieniniame 

gyvenime 

11.  Dalius Juodsnukis Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

Fizinio ugdymo 

mokytojas 

Neformalusis 

ugdymas 

„Revuonos“ 

badmintono sėkmės 

istorija, nuo idėjos iki 

tradicijos 

Už sėkmės istorijos 

nuoseklumą ir patrauklumą 



12.  Jurgita Barkauskienė Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

Anglų kalbos 

vyr. mokytoja 

Anglų kalba Formuojamasis 

vertinimas ir 

įsivertinimas, 

panaudojant 

skaitmenines 

priemones, mokinių 

individualiai pažangai 

skatinti 

Už idėjos prasmingumą ir 

aktualumą 

13.  Jolita Urlakienė Pakuonio 

pagrindinė 

mokykla 

Chemijos vyr. 

mokytoja 

Chemija Chemijos 

diferencijuotų 

užduočių kūrimo 

įrankis 

Už mokinių motyvacijos ir 

asmeninės pažangos 

skatinimą, kolegišką pagalbą 

diferencijuojant ugdymą. 

14.  Rita Balaikienė Prienų lopšelis-

darželis 

„Gintarėlis“ 

Vyr. auklėtoja Ikimokyklinis 

ugdymas 

Kimochi medis. Už kūrybingą ir kryptingą 

auklėtojos darbą, savo 

pagamintomis priemonėmis, 

papildant integruojamą 

socialinių - emocinių įgūdžių 

ugdymo programą. 

15.  Laura Revinskienė Prienų lopšelis-

darželis ,,Saulutė“ 

Auklėtoja Ikimokyklinis 

ugdymas 

Aš ir pokytis Už puikų asmeninės ir 

pasidalytosios lyderystės 

pokytį, įtakojusį visos   

įstaigos veiklos tobulinimą ir 

pamatuojamus rezultatus.   

16.  Daiva Selvinavičiūtė Prienų lopšelis-

darželis „Pasaka“ 

Vyresnioji 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

Bendradarbiavimas su 

šeima skatinant 

aktyvų fizinį 

ugdymą(si): ,,10 000 

žingsnių – vieni 

juokai“ 

Už naujų bendravimo formų 

atradimą, glaudaus 

bendradarbiavimo grupės 

bendruomenėje skatinimą bei 

aktyvios ir sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

formavimą 



17.  Virginija Dobilienė Prienų lopšelis-

darželis „Pasaka“ 

Meninio 

ugdymo vyr. 

mokytoja 

Meninis – 

muzikinis 

ugdymas 

Aktyvus muzikos 

mokymo metodas 

spalvoms ir 

geometrinėms 

figūroms pakartoti, 

įtvirtinti „Spalvoto 

katino dainelė“ 

Už integruotos,  išraiškingos  

ugdymo priemonės 

parengimą pažinimo ir 

meninio ugdymo 

kompetencijų tobulinimui. 

18.  Loreta Radzevičienė 

 

Jūratė Liutkuvienė 

Prienų lopšelis-

darželis 

„Gintarėlis“ 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogė 

metodininkė 

Direktorė, vyr. 

mokytoja 

Priešmokyklinis 

ugdymas 

Metodinis darbas-

Inovacijomis grįstas 

priešmokyklinis 

ugdymas. 

Už kūrybinių projektinių 

veiklų įvairovę, skatinančią 

aktyvų mokinių mokymąsi. 

 

19.  Jelena Knašienė Išlaužo 

pagrindinė 

mokykla 

Pradinio 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

Pradinis ugdymas Technologinė kūryba 

– pokyčių galimybė 

Už skaitmeninių technologijų 

pasitelkimą ugdant mokinių 

bendrąsias bei dalykines 

kompetencijas, kūrybiškumą, 

skatinimą domėtis ir kurti. 

20.  Vilma Daunienė Išlaužo 

pagrindinė 

mokykla 

Pradinio 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

Pradinis ugdymas Nuo savarankiško link 

savivaldžio mokymosi 

Už pasidalintos  lyderystės 

pavyzdį, įtraukiantį ne tik 

mokinius bet ir kolegas, 

suteikiantį galimybę planuoti, 

mokyti(s)bei patirti sėkmę. 

21.  Virginija 

Abramavičienė 

 

Neringa Matuizienė 

 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

Pradinio 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

Pradinio 

ugdymo vyr. 

mokytoja  

Pradinis ugdymas Mokytojas – 

iniciatorius ugdant 

mokinius 

skaitmeninėse 

aplinkose 

Už mokinių skatinimą 

naudotis įvairiomis 

skaitmeninėmis mokymosi 

aplinkomis siekiant mokinių 

asmeninės pažangos. 



22.  Daiva Bunevičienė Pakuonio 

pagrindinė 

mokykla 

Pradinio 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

Pradinis ugdymas Ugdymo planas 4 

klasei mokantis 

nuotoliniu būdu 

 

Už nuveiktą kruopštų darbą, 

rašant ilgalaikį ugdymo(si) 

planą ir maksimaliai jį 

pritaikant nuotoliniam 

ugdymui. 

23.  Aurelija Prankienė Prienų lopšelis-

darželis „Pasaka“ 

Specialioji 

pedagogė 

Specialioji 

pedagogika 

Girdimojo suvokimo 

lavinimo priemonė 

„Užbaik sakinį, pagal 

R. Skučaitės eilėraštį 

„Kas taip sakė?“ 

Už sudėtingų ir sunkių 

mokymosi veiklų, 

užtikrinančių sėkmingą vaikų 

raidos vystymąsi, pateikimą 

patraukliai ir inovatyviai, 

efektyvaus bendradarbiavimo 

su tėvais ryšio palaikymą.  

24.  Kristina 

Belenavičienė 

 

Vida Petrulionienė 

 

Nijolė Stankūnienė 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Specialioji 

pedagogė 

metodininkė 

Specialioji 

pedagogė 

metodininkė 

Specialusis 

ugdymas 

Verbalinės kalbos 

alternatyva – 

komunikatorius 

Už puikų profesinės 

bendradarbystės / 

pasidalintosios lyderystės 

pavyzdį bei sutelktomis 

pastangomis įgyvendintą 

pokytį 

25.  Vytautė Kurtovienė 

 

Daiva Žuvaitienė 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalbos 

mokytoja 

metodininkė 

Tikybos vyr. 

mokytoja, 

lietuvių kalbos 

mokytoja  

Vadovavimas 

klasei 

Klasės vadovo 

vaidmuo atpažįstant 

talentingus vaikus 

Už puikų mokytojų 

lyderystės pavyzdį - 

iniciatyvos iškėlimą ir 

atsakomybės už jos 

įgyvendinimą  prisiėmimą. 

 


