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Renata Bučmienė 
       Pradinių klasių mokytoja metodininkė, pedagoginį darbą dirba nuo 

1998 m. Klaipėdos universitete  suteiktas  edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 

vaikų  auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija.  Turi edukologijos  

magistro kvalifikacinį laipsnį.  

               Mokytoja atvira naujovėms. Mokytojai svarbu pažinti mokinius, žinoti, kas jiems 

įdomu, ko jie tikisi, todėl skatina ugdytinius tobulėti, išbandyti savo jėgas dalyvaujant 

mokyklos, miesto ir respublikos konkursuose, olimpiadose, parodose, įvairiose projektinėse 

veiklose. Labiausiai patinka lietuvių kalbos pamokos, nes jose vaikams gali perteikti vaizdingą 

kalbos grožį, atskleisti gramatikos paslaptis. Organizuoja lietuvių kalbos konkursą „Kalbos 

labirintai“  Klaipėdos miesto 2 – 3 klasių mokiniams. 

               Yra rami, nuoširdi, rūpestinga, kūrybinga ir mylinti vaikus mokytoja. Stengiasi 

mokytis su savo mokiniais, skatina jų smalsumą, savarankiškumą. Mokytoja teigia, kad vaikui 

svarbu nebijoti klysti, pasitikėti savimi. Džiaugiasi kiekviena patirta savo mokinių sėkme. 

 Edita Gužauskienė 

     Pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje studijavo pradinio 

ugdymo ir anglų kalbos pedagogiką,  mokslus tęsė Klaipėdos universitete, kur įgijo 

edukologijos bakalaurą.  2016 metais dalyvavo Erasmus programoje, Kipre išklausė mokymus 

„Interactive media for „interactive“ teaching and learning“.  Nuolatos tobulina savo 

kompetencijas,  dalyvauja įvairiuose seminaruose ir kursuose.  

   Pagrindinės veiklos: pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, projektų koordinatorė. 

Siekdama  įtraukti vaikus į bendras veiklas, skatinančias kuo daugiau sužinoti ir pažinti, 

dalyvauja klasės, mokyklos, Lietuvos ar tarptautiniuose  eTwining projektuose. Pamokų metu  

moko taikyti informacines komunikacines technologijas.  

   Mokytojos teigimu, norint pasiekti gerų rezultatų turime būti ne tik  drąsūs, aktyvūs, draugiški, 

bet  ir atviri naujovėms. 

  



Aušrinė Breivienė 

         ,,Smeltės“ progimnazijoje dirba nuo 2018 metų. 

          Mokėsi Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete, kur baigė Vaikystės pedagogikos 

studijas ir įgijo mokytojo profesinę kvalifikaciją.  

          Dirbdama pedagoginį darbą, stengiasi nuolat atnaujinti žinias, tobulėti, dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir projektuose. Skatina      mokinius aktyviai dalyvauti 

įvairiuose miesto, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose.  Organizuoja  renginius, išvykas, 

ekskursijas.  

        Siekia kiekvienam vaikui sukurti sąlygas pažinti save ir atsiskleisti.  
 

 

 
 

 

           

 

 

 

 

Judita Mockutė-Serepinienė 
Pedagoginį darbą dirba nuo 2005 m. Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja. 

        Mokėsi ,,Varpo‘‘ vidurinėje mokykloje, baigė Klaipėdos pedagoginį universitetą ir įgijo 

pradinių klasių ir dailės mokytojos specialybę. 

        Daug metų vadovavo dailės būreliui ,,Vaivorykštė‘‘. Organizavo parodas, puošė mokyklą. 

        Dirbo Meno psichologijos centre. Pareigos – dailės būrelio vadovė. 

        Yra atsakinga už mokinių dalyvavimą olimpiadoje ,,Gaublys“. 

        Džiaugiasi, kad gali dirbti mėgstamą darbą. 

 

  
 

 


