
VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 

2011 – 2012 M. M.  IR 2012 – 2013 M. M. 

 

 

AKADEMINIAI PASIEKIMAI: 

 

2011-2012 

m. m. 

8A kl. Gabriela Golban Rusų kalbos kengūra Sidabrinės kengūros 

diplomas 

8A kl. Sandra Gabrielė 

Vileito 

Anglų  kalbos kengūra Oranžinės Kengūros 

diplomas 
 8A kl. Laura Žiliukaitė 

8B kl. Milda Makauskaitė 
8A kl. Pavel Savčenko Gamtos kengūra 

„Tavo žvilgsnis“ Dailininkų grupės 

nugalėtojas 

  Vertimų  konkursas “Tavo 

žvilgsnis” 
8 mokiniai tapo 

nugalėtojais 

2012-2013 

m.m. 

3A kl. Aidas Lukaševičius anglų k. olimpiadoje II vieta mieste 
2A kl. Aidas Mazalas 2-4 kl. diktanto konkurse II vieta mieste 
8B kl. Vilma Vaskelaitė Istorijos kengūra Oranžinės Kengūros 

diplomas 
7B kl. Edgaras Rimševičius Rusų kalbos kengūra Oranžinės Kengūros 

diplomas 
3A kl. Aidas Lukaševičius  

 
Anglų kalbos kengūra 

Auskinės kengūros 

diplomai 4B kl. Rimantas Naina 
4C kl. Naglis Autukas Oranžinės kengūros 

diplomai Gabija Kurpytė 
6C kl. Margiris  Jonas 

Klimas 
8B kl. Milda Makauskaitė  

  Vertimų  konkursas “Tavo 

žvilgsnis” 
7 mokiniai tapo 

nugalėtojais 

 Metodinės Tarybos   konferencija „Kokybiška pamoka. Kas tai?“ 

 Mokytojų tarybos posėdžiai „Mokymasis žinių visuomenėje: kodėl aš 

pasirinkau mokytojo profesiją?“ 

 Mokytojų tarybos posėdis  „Mokytojo vaidmens kaita – problema ar 

iššūkis mokytojui?“ 

 Metodinė  konferencija „Kolektyvinis intelektas-sėkmingos Viršuliškių 

mokyklos veiklos veiksnys“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASIEKIMAI: 

 

Mokslo metai Mokyklos renginiai 

(konkursai, varžybos, 

olimpiados, projektai) 

Pasiekimai rajono 

(miesto) renginiuose 

Pasiekimai šalies 

renginiuose 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012 

m. m. 

Rugsėjo 3-ąją  mokykla 

pakvietė mokinius į atnaujintas 

patalpas, vartus pravėrė ir 

atnaujintas sporto aikštynas. 

Sporto aikštyno atidarymo 

šventės metu dalyvavo ir buvęs 

Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Valdas Adamkus 

Miesto kūrybinis 

konkursas „Švarus 

Vilnius – švarūs mano 

namai“: 8A kl.  Pavel 

Savčenko III vieta 

Piešinių konkursas, 

skirtas M. K. Čiurlioniui, 

„Karalių pasaka“ : 12A 

kl. Jonė Miškinytė  III 

vieta 

Menų ir sporto metodinės savaitės 

renginiai: seminaras mokytojams, 

mokytojų ir mokinių baudų 

mėtymo ir krepšinio varžybos; 

mokytojų bendras piešinys, šokio 

diena, Talentų keliu 

Iliustracijų konkursas 

„Nutirpus sniegui“: Saulė 

Minkevičiūtė 9 kl. 1 vieta; 

Mantas Maurius 7 kl. II 

vieta 

 
Europos Parlamento 

Informacijos biuro 

EUROSCOLA konkurse 

Danielius Kybartas 12A 

kl. I vieta už komiksą 

„Martyno ekologiška 

diena“ 

„Talentų klasė 2012 „   

laureato diplomas Dovilei 

Martynėnaitei 10 kl. 

Gervelių akcija „Talentų keliu. 

Žvaigždžių valanda.“ 

Dovilė Martynėnaitė 10 

kl. I vieta 

 
Šilumos akcija 

„Maisto banko“ akcija 

Gyvūnėlių paroda ir lėšų rinkimas 

Kauno zoologijos sodui 
Projektas „Žinutė 

tėvams“nugalėtojai 
Pusryčių fiesta  

Trijų Karalių šventė  

 

 

2012/2013 

m. m. 

Sporto varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ 
Technologijų  olimpiada 

,,Pažvelk  į pasaulį 

kitaip‘‘ 10 kl. mok. Edita 

Kulikauskaitė II vieta 

Konkurse   “Aš IT 

žmogus“  videoklipas 

“Torpedinskas” I vieta 
Priešmokyklinės grupės iš 

darželio ir 1 kl. mokinių estafečių 

varžybos. 

Socialinio kūrybinio 

projekto "Apkabinkime 

Žemę kartu“ nugalėtojai: 

meniškiausia nuotrauka, 

įdomiausias aprašymas 
Šeimos šventė su mokinių tėvų ir 

mokytojų pasirodymu 
Technologijų  olimpiada 

,,Pažvelk  į pasaulį 

kitaip‘‘ 12 kl. mok. Diana 

Juckevič II vieta 
Darbuotojų Kalėdinė vakaronė su 

lopšelio darželio „Žilvitis“ 

darbuotojais 

Merginų rankinio 

komandos iškovota II 

vieta 

 Atvirų durų diena būsimiesiems 

pirmokams ir jų tėveliams 
Advento-Kalėdų 

laikotarpio tautosakos bei 

tautodailės konkursas 

„Leliumoj“ Kotryna 

Leitaitė I vieta 

 

 Tiksliųjų mokslų savaitės 

renginiai: protmūšiai ir 

„Suvirškink geometriją“ 

 

 Menų ir sporto metodinės savaitės 

renginiai: seminaras mokytojams, 

mokytojų ir mokinių baudų 

mėtymo ir krepšinio varžybos, 

Talentų keliu 

Sveikos gyvensenos 

būrelio nariai žiemos 

sveikatingumo žygyje. 

Prizas už didžiausią 

sniego namą – iglu 

 

 Gamtos mokslų savaitės renginiai 

“Plazmolizė ir turgoras“ ir 

renginiai Žemės dienai 

Tarptautinei nerūkymo 

dienai „Antinikotininė 

madingo jaunuolio 

 



deklaracija“ II vieta 

 Šypsenų diena Flashmob‘e  

masiškaiusiai  dalyvavusi 

mokykla 

 

 Paskutinis dvyliktokų 

„Šimtadienis“, organizuotas 

mokytojų 

 

 Kaziuko mugė Vaikų vasaros poilsio 

programa 
„Viršulio vasara 

 

 Sveikinimosi diena  

 Duonos šventė  

 Derliaus šventė“Vaisių ir 

daržovių mitingas“ 
 

 Atvirų durų diena būsimiesiems 

pirmokams ir jų tėveliams 
  

 

 

 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PASIEKIMAI: 

 
Mokytojo vardas, 

pavardė 

Veikla Data Organizatoriai  

Daiva Adomaitienė 

ir Aiva Dauginienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Projektas „Pradinio ugdymo pedagogų 

užsienio kalbos komunikacinių 

kompetencijų plėtojimas (anglų k. B1.1 

lygis) 

2012 m. 

balandis 

– 2013 

m. 

birželis 

ES projektas ir 

Valstybės 

institucijų kalbų 

centras (VIKC) 

Vaida Babravičienė, 

technologijų 

mokytoja 

Kūrybinių darbų nuotraukų 

eksponavimas 

2012 m. Žurnalas: mezginių 

pasaulis 

,,Karoliukai“, Nr.3 

Kūrybinių darbų nuotraukų 

eksponavimas 

2012 m. Žurnalas: mezginių 

pasaulis 

,,Karoliukai“, Nr.4 

Nijolė 

Bernotavičienė, 

istorijos moktyoja 

Projektas „Tolerancijos ugdymo 

centras“, 

Nuo 

2005 m. 

Tarptautinė komisija 

nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų 

nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti 

projektas pagal 

Švietimo apie 

totalitarinių režimų 

nusikaltimus, 

nusikaltimų 

žmogiškumui 

prevencijos ir 

tolerancijos ugdymo 

programą 

Pranešimas „Pamąstymai apie tai, ar 

esame tolerantiški“ 

2012 m. 

lapkričio 

22-23 d. 

Tarptautinė 

konferencija 

„Tolerancijos 

mugė 2012“, 

Klaipėda 

Vilniaus geto atminimo metams. 

Ekskursija Vilniaus senamiestyje. Istorija 

Geto liudininkės akimis 

2013 m. „Švietimo 

naujienos“ 

2013‘5/327 



Nijolė Bikulčienė, 

istorijos mokytoja 

Mokyklos muziejus „Lino mūka“ Nuo 

1997 m. 

Mokykla 

Projektas  „Aukštosios kultūros impulsai 

mokykloms (AKIM)“ 

2011-

2013 

m. m. 

Europos socialinio 

fondas ir Lietuvos 

meno kūrėjų asoc. 

Pranešimas „Pamokos vadyba. 

Socialinių mokslų metodinės grupės 

patirtis“ 

2012-01-

04 

Viršuliškių 

vidurinė mokykla 

Integruota lietuvių kalbos ir istorijos 

teatralizuota pamoka „Vilniaus miesto 

įkūrimas“ 

2012-10-

26 

Pranešimas „Pilietiškumo ugdymas, 

vykdant edukacines programas mokyklos 

muziejuje. Ieškojimai ir atradimai 

mokyklos muziejaus veikloje“ 

2012-12-

14 

Konferencija  

„Lietuvos 

mokyklinė 

muziejininkystė: 

raida, asmenybės, 

perspektyvos – 

idėjų mugė“ 

Straipsnis “Ieškojimai ir atradimai „Lino 

mūkos“ veikloje“ 

2013- 

02-19 

„Švietimo 

naujienos“ 

Romas Darafėjus, 

biologijos mokytojas 

Mokytojo knygos bendraautorius 

„Biologija X klasei“ 

2011 m. Šviesa 

Dalyvis projekte „Atnaujintų vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų diegimas 

vidurinėse mokyklose ir gimnazijose“ 

2011 

rugsėjo - 

spalio 

mėn. 

 

Dalyvis projekte „Ugdymo turinio 

organizavimo, mokinių pasiekimų 

vertinimo, informacinių technologijų 

panaudojimo galimybės biologijos 

pamokose“ 

2012m 

rugsėjo - 

spalio 

mėn. 

 

Pranešimas "Kaip skatinti motyvaciją 

klasėje. Išorinė ir vidinė motyvacija“ 

2012-05-

14 

Sartų regioninio 

parko centras 

Pranešimas "Mokinių motyvacija per 

biologijos pamokas" 

2012-04-

11 

Radviliškio 

mokytojams 

 

Mokytojo knygos autorius „Biologija X 

klasei“ 

2012 m. Šviesa 

Biologijos vadovėlio "Biologija 11-12 

klasė, genetika ir dauginimasis" 

recenzentas 

2013 m. Šviesa 

Valdas Gapsevičius, 

technologijų mokytojas 
Vilniaus m. technologijų mokytojų kūrybinių 

darbų paroda ,,RUDA’’ 

2012-10-

23 

LEU galerija 

,,Verdenė‘‘ 

Rasa Jokubauskienė, 

specialioji pedagogė 

Straipsnis: "Mokytojų kauzalinės 

atribucijos stiliaus reikšmė paauglių, 

turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo(si) 

veiklai" 

2012 m. Pedagogika, Nr. 

108 

Projekto „Kartu – lengviau išmokt geriau“ 

koordinatoriai. Partneriai Klaipėdos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, 

Marijampolės Šaltinio pagrindinė mokykla, 

2011 m. 

kovo 1 d. 

– 2012 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų ir 

Lietuvos Respublikos 

biudžeto finansuojamo 



Marijampolės savivaldybės Želsvos pagrindinė 

mokykla 
m. 

gruodžio 

31 d. 

priemonės „Švietimo 

paslaugų sistemos 

prieinamumo 

didinimas specialiųjų 

poreikių asmenims 

(mokiniams ir kt.) ir 

švietimo pagalbos 

specialistams“ 

Nerijus Karalius, 

fizikos / IT mokytojas 

Pranešimas „Nanodeimantų 

elektrooptinės savybės“ 

2012-05-

24 

Dvyliktoji studentų 

mokslinių darbų 

konferencija, LEU 

Dolita Luotienė, 

technologijų 

mokytoja 

Autorinis seminaras ,,Didelio žmogaus maža 

knygelė“ 
2013-04-

24 

Viršuliškių 

vidurinė mokykla 

Konkurso  ,,Rankų darbo kalėdinės 

puošmenos“ nugalėtoja 

2013-01-

14 

„Delfi“ 

Karpinio publikacija 2013 m. Leid. 

„Rankdarbiai“ Nr. 

264. 
Tarptautinis konkursas-paroda ,,Angelų 

miestas‘‘ 
2012-12-

17 

Vilniaus lietuvių 

namai 
Vilniaus m. technologijų mokytojų kūrybinių 

darbų paroda ,,RUDA’’ 

2012-10-

23 

LEU galerija 

,,Verdenė‘‘ 

Pamokos ,,Segė –žvaigždė‘‘ publikacija 2012 m. Žurnalas 

,,KAROLIUKAI‘‘ 

Nr.8. 

Autorinis seminaras ,,Aš vilnietė‘‘ 2012-03-

01 

Viršuliškių 

vidurinė mokykla 

Jūratė Raudoniūtė, 

lektorė -  

ekonomikos 

mokytoja 

„Rinkos ekonomikos ir verslumo ugdymo 

mokymai mokytojams“, 40 akademnių 

val.; 36 mokytojai 

2012-01-

05 – 

2012-03-

29  ir 

2011-12-

04 – 

2013-01-

04 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

ir Lietuvos 

Respublikos 

biudžeto 

finansuojamo 

projekto 

„Praktinių 

verslumo ugdymo 

programų 

įgyvendinimas“ 

Programos  „Švietimo lyderystė“ 

vadybos magistrantūros studijos ISM 

ekonomikos ir vadybos universitete 

2012 m. 

kovo 24 

d. – 2014 

m. kovo 

30 d. 

Projektas „Lyderių 

laikas 2“ 

Rita Stankevičienė, 

pradinių klasių 

mokytoja 

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra (III 

etapas)“ ilgalaikė pedagoginė stažuotė 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centre 

2013-09-

02 – 

2014-08-

29 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

ir Lietuvos 

Respublikos 

biudžeto 

finansuojamas 

projektas 

Dalia Šmatavičienė, Leidinys „Vilniaus miesto folkloriniai 2012 m. Etninės veiklos 



muzikos mokytoja ansambliai“ centras 

Inga Viltrakienė, 

biologijos mokytoja 

Biologo užrašai XI-XII klasei. Ląstelė. 

Medžiagų apykaita ir pernaša 

2013 m. Šviesa 

Biologija. Vadovėlis XI-XII klasei. 

Ląstelė-gyvybės pagrindas. Medžiagų 

apykaita ir pernaša 

2012 m. Šviesa 

Danutė Važgėlienė, 

vokiečių kalbos 

mokytoja 

Projektas „Ugdymo karjerai ir 

stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra 

bendrajame lavinime (I etapas) 

Nuo 

2012 m. 

gruodžio 

10 d. 

ES ir Lietuvos 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras 

Koordinatorė 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Daiva 

Adomaitienė 

Projektas „Švietimo paslaugų kokybės 

bendro lavinimo mokyklose vaikams su 

specialiaisiais poreikiais tobulinimas“(5 

mokytojai atvejų aptarimo grupėje) 

2012-

2013 m. 

NVGN „Vilniaus 

SOS vaikų kaimas“ 

Koordinatorė 

socialinė pedagogė 

Deivilė Čiuplienė 

Projektas – tėvų mokymai „Pozityvaus ir 

gyvybingo šeimos instituto kūrimosi 

skatinimas per pozityvios tėvystės 

ugdymą“ 

2012 m. VšĮ „Pro 

Coaching“ Gordon 

Training 

International 

Pradinio ugdymo 

skyriaus vedėja 

Janė Darafėjienė 

Projektas „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

2011-

2013 m. 

 

 

 

VADYBINĖS VEIKLOS PASIEKIMAI: 

 
Vestas seminaras „Mokyklos struktūros tobulinimo 

konsultantų (mentorių), gebančių padėti mokykloms diegti 

informacines komunikacines technologijas į mokyklos 

valdymą (mentorių) mokymai“ (švietimo konsultantas – 

direktoriaus pavaduotoja Daiva Adomaitienė) 

2011-11-16 Panevėžio pedagogų Švietimo 

centras 

Direktorė  Ramutė Mečkauskienė 
Autoriniai seminarai „Švietimo politika ir švietimo 

kokybės vertinimas“ 
2013 m. LEU PKTI 

Vilniaus miesto mokyklų pavyzdinių etatų rengimo 

darbo grupės narė 
2013 m. Švietimo kultūros ir sporto 

departamento direktoriaus 

įsakymas 

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas „Švietimo 

lyderiai atnaujina Lietuvą“ 

2013 m. 

vasario 28 d. 

– kovo 1 d. 

 

Straipsnis „Mokyklų vadovų požiūrio į švietimo 

sisteminius pokyčius dinamika“ 

2012-12- 29 2012 (ISSN 1392-5016. Acta 

Pedagogica Vilnensia 

Autorinis seminaras „Mokyklos veiklos 

planavimas“ 

2012 m. UPC 

Vilniaus m. savivaldybės Švietimo tarybos narė 2012-01-24 Administracijos direktoriaus 

įsakymas Nr.30-162 
Vilniaus miesto pedagogų atestacijos Apeliacinės 

komisijos narė 
2012 m. Administracijos direktoriaus 

įsakymas 

Autorinis seminaras „Mokyklos veiklos 

efektyvinimas“ 

2011 m. LEU PKTI 

„Švietimo vadyba“ 2006-2012 LEU 



m. 

Vilniaus miesto mokyklų vadovų asociacijos 

pirmininkė 

Nuo 2006 m.  

Konferencija  „Lyderystė švietime“ (direktorė 

Ramutė Mečkauskienė, buhalterė Jūratė 

Raudoniūtė) 

 

2013 m. 

rugsėjo 9–10 

d. 

Vyko  Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai metu Vilniuje; tikslas – 

prisidėti prie lyderystės švietime 

diskusijų, suteikiant galimybes ES 

valstybių narių ir kandidačių, 

Europos laisvosios prekybos 

asociacijos valstybių ir Europos 

Komisijos atstovams pasidalinti 

geriausia lyderystės švietime 

politikos ir praktikos patirtimi 

Projektas „Vilniaus Viršuliškių vidurinės mokyklos 

pastoto Vilniuje Viršuliškių g. 7, rekonstravimas“ 

2011-2012 ES plėtros fondo projektas, 

kodas  Nr.VP3-3.4-ŪM-03-V-05-

017 

Projektas „Vilniaus Viršuliškių vidurinės mokyklos 

sporto aikštyno rekonstrukcija, Viršuliškių g. 7“ 

2011-2012 ES plėtros fondo projektas, 

kodas Nr. HSPUPA-2011-07-

TP-SP, Nr. 2011 

,,Mokyklų tobulinimo programos plius’’  projektas 

,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo 

infrastruktūra“. 

2008-2011 ŠMM 

,,Mokyklų tobulinimo programos plius’’  projektas 

‘’Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas’’ 

2008-2011 ŠMM 

 

 

 

 

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/rengini-mediaga/2397-lyderyst-vietime-vienas-i-lietuvos-pirmininkavimo-es-tarybai-prioritet-vietimo-srityje-

