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Pakruojo rajono mokytojų ir Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro 

gerosios patirties leidinių 

Sąrašas 

 

Autorius Pavadinimas Data Forma Išleido 

Pakruojo suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centras, 

Pakruojo pradinių klasių 

metodinė taryba 

Projektų metodas ugdymo 

procese 
2002 

Praktinės 

konferencijos 
medžiaga 

Pakruojo 

suaugusiųjų ir 

jaunimo 
švietimo 

centras 

Pakruojo rajono mokiniai 
Pakruojo suaugusiųjų ir 

jaunimo švietimo centras  

Draugauju su knyga 2003 

1. Rašinių konkurso 

,,Mano 
mylimiausias 

herojus“  mokinių 

mintys 

Pakruojo 

suaugusiųjų ir 
jaunimo 

švietimo 

centras 

Mokytoja metodininkė 

Vita Pėželienė 
Mokytojas - mokytojui 2004 

Metodinė 

priemonė skirta  

dirbantiems pagal 

D. Paulauksienės 
vadovėlį 

,,Русский язык. 

По – новому“ 
 

Pakruojo 

suaugusiųjų ir 

jaunimo 
švietimo 

centras 

Pakruojo suaugusiųjų ir 

jaunimo švietimo centras 

Pakruojo suaugusiųjų 

mokymas ir švietimas: 

istorija ir dabartis 
1945-2005 

2005 Knyga 

Pakruojo 
suaugusiųjų ir 

jaunimo 

švietimo 

centras 

Mokytoja  ekspertė 

Genovaitė Zarakauskienė 

Bandymai ir stebėjimai 

pradinėse klasėse 
2005 

Metodinė 

priemonė 

Pakruojo 

suaugusiųjų ir 

jaunimo 
švietimo 

centras 

Mokytoja  ekspertė 

Genovaitė Zarakauskienė 

Mokykla, tėvai, mokiniai, 

mokytoja 
2005 

Metodinė 

priemonė 

Pakruojo 

suaugusiųjų ir 
jaunimo 

švietimo 

centras 

Mokytoja  ekspertė 
Genovaitė Zarakauskienė 

Ant mokytojo rašomojo 
stalo 

2007 

Metodinė 

priemonė (įvairių 

minčių santrauka) 

Pakruojo 
suaugusiųjų ir 

jaunimo 

švietimo 
centras 

Pakruojo Žeimelio vaikų  

lopšelis –darželis 

,,Ažuoliukas“,  Pakruojo 
suaugusiųjų ir jaunimo 

švietimo centras, 

Pakruojo rajono 
savivaldybės 

administracijos švietimo 

skyrius 

Pedagogų inovacinės 

veiklos įgyvendinimo 
aspektai ikimokyklinės 

įstaigos įvaizdžio kūrimui 

2009 

Tarptautinės 

konferencijos 
medžiagos 

santrauka 

Žeimelio vaikų  
lopšelis –

darželis 

,,Ažuoliukas“ 
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Autorius Pavadinimas Data Forma Išleido 

Pagal E.M. Kosinovos 

knygą ,,Didžioji 
logopedinė knyga“ 

parengė mokytojos 

metodininkės  Giedrė 
Purtulienė, Diana 

Freibergienė, Asta 

Aperavičienė  

Logopedijos enciklopedija 
mažiesiems 

 I dalis 

2009 

Priemonė skirta 

ikimokyklinio ir 

jaunesniojo 
mokyklinio 

amžiaus vaikams, 

pedagogams 
tėvams 

Pakruojo 

,,Versmės“ 

pradinė 
mokykla 

Mokytoja  ekspertė 

Genovaitė Zarakauskienė 
Tai įdomu 2010 

Metodinė 

priemonė (įvairų 
faktų santrauka) 

Mokytoja 
ekspertė 

Genovaitė  

Zarakauskienė 

Pakruojo suaugusiųjų ir 

jaunimo švietimo centras  

Pakruojo savivaldybės 

švietimo veiklos prioritetai 
2010 

Konferencijos 

aprašas , 
rezoliucija 

Pakruojo 
suaugusiųjų ir 

jaunimo 

švietimo centras 

Genovaitė  Zarakauskienė  

Mokytoja ekspertė 
Pirma klasė  2016 

Kompaktinis 

diskas. Įvairi 

metodinė 

medžiaga 
pradinių klasių 

mokytojui 

Mokytoja 

ekspertė 

Genovaitė  
Zarakauskienė 

Genovaitė  Zarakauskienė  

Mokytoja ekspertė 
Antra klasė  2017 

Kompaktinis 
diskas. Įvairi 

metodinė 

medžiaga 

pradinių klasių 
mokytojui  

Mokytoja 

ekspertė 

Genovaitė  

Zarakauskienė 

Genovaitė  Zarakauskienė  

Mokytoja ekspertė 
Trečia klasė  2018 

Kompaktinis 

diskas. Įvairi 
metodinė 

medžiaga 

pradinių klasių 

mokytojui  

Mokytoja 
ekspertė 

Genovaitė  

Zarakauskienė 

Genovaitė  Zarakauskienė  
Mokytoja ekspertė 

Ketvirta klasė 2019 

Kompaktinis 

diskas. Įvairi 

metodinė 
medžiaga 

pradinių klasių 

mokytojui  

Mokytoja 

ekspertė 
Genovaitė  

Zarakauskienė 

 


