
                                           Vilniaus ,,Vilnios“ pagrindinės mokyklos  

metodinės grupės 2022-2023 m.m. 

 

GRUPĖS PIRMININKAI NARIAI 

IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO METODINĖ 

GRUPĖ. 

Danguolė Grudin - 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja.  

 

Natalja Animuckienė - ikimokyklinio  

ugdymo mokytoja,  

Edita Bujnovka - ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja,  

Vilija Dačinskienė - meninio ugdymo 

mokytoja 

Ana Gulbicka - ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja,  

Austėja Juodkaitė - meninio ugdymo 

mokytoja 

Liubov Kulakovskaja - ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

Lina Pavilovskienė - ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

Daiva Pileckienė- ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

Irena Savickienė- ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

Vitalija Skerlienė- ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

Danutė Stuglienė- ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

Ineta Šypalė- priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

Reda Vaiškūnienė- ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

 

Vilija Vasilevskienė - priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja, 



Elena Vysockaja- ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja. 

PRADINIO  UGDYMO 

METODINĖ GRUPĖ. 

Gražina Šulinskienė 

– pradinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja. 

Miroslava Makovska – pradinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja, 

Joviltė Noreikienė - pradinio ugdymo 

mokytoja, 

Evelina Šustavicka - pradinio ugdymo 

mokytoja. 

KALBŲ METODINĖ 

GRUPĖ. 

Regita Giedrikienė - 

lietuvių kalbos ir 

literatūros vyresnioji 

mokytoja. 

Vilija Dačinskienė – užsienio (anglų ) 

k.mokytoja, 

Austėja Juodkaitė - užsienio (anglų) 

kalbos mokytoja, 

Irina Selevič - užsienio (rusų) kalbos 

vyresnioji mokytoja, 

Edita Taleikytė - užsienio (anglų ) 

kalbos vyresnioji mokytoja 

Aušra Žemienė - lietuvių kalbos ir 

literatūros vyresnioji mokytoja. 

TIKSLIŲJŲ, SOCIALINIŲ, 

GAMTOS MOKSLŲ 

METODINĖ GRUPĖ. 

Birutė 

Strazdauskaitė – 

istorijos vyresnioji 

mokytoja. 

Eugenija Bieliauskaitė - geografijos 

mokytoja metodininkė, 

Česlava Kovaliauskienė – chemijos 

vyresnioji mokytoja, 

Nijolė Motiejūnienė - biologijos, 

ekonomikos, žmogaus saugos mokytoja 

metodininkė, 

Joana Naimavičienė – informacinių 

technologijų mokytoja. 

Pavel Stankevič – fizikos mokytojas 

ekspertas, 

Kristina Ulevič- matematikos mokytoja 

metodininkė. 



MENŲ, TECHNOLOGIJŲ, 

FIZINIO UGDYMO, 

DORINIO UGDYMO 

METODINĖ GRUPĖ. 

Ineta Šypalė – dailės 

vyresnioji mokytoja. 

Birutė Tilvikienė  - muzikos vyresnioji 

mokytoja, 

Kristina Baranova – technologijos 

mokytoja,  

Vilija Dačinskienė – muzikos mokytoja, 

Tatjana Lazarenko – tikybos mokytoja, 

Erika Račinskaitė – šokių mokytoja, 

Jan Solovjov – fizinio ugdymo 

vyresnysis mokytojas, 

Leonas Šlekys - fizinio ugdymo 

vyresnysis mokytojas. 

KLASIŲ VADOVŲ 

METODINĖ GRUPĖ. 

Kristina Ulevič  - 

matematikos 

mokytoja 

metodininkė. 

Evelina Šustavicka - pradinio ugdymo 

mokytoja, 

Gražina Šulinskienė - pradinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja, 

Miroslava Makovska - pradinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja, 

Joviltė Noreikienė - pradinio ugdymo 

mokytoja 

Birutė Strazdauskaitė - istorijos 

vyresnioji mokytoja, 

Regita Giedrikienė - lietuvių kalbos ir 

literatūros vyresnioji mokytoja, 

Jan Solovjov - fizinio ugdymo 

vyresnysis mokytojas, 

Česlava Kovaliauskienė –chemijos 

vyresnioji mokytoja, 

Irina Selevič - užsienio (rusų ) kalbos 

vyresnioji mokytoja. 

 


