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KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO 2020 M. GRUODŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS 

 

PLANUOJAMI KVALIFIKACINIAI RENGINIAI  

 

(SVARBU: PRAŠOME į renginius registruotis www.semipius.lt iki 12.07 18.00 val.) 

Dėkojame už supratingumą 
 

 

SEMINARAI 

 

Eil. 

Nr.  

Programos pavadinimas Seminaro 

kaina 

Diena, laikas Vieta  Dalyviai  Lektorius, 

atsakingas 

1. Autoriteto veikimo būdai psichologiškai sunkiomis 

aplinkybėmis 

 

Kaina 

tikslinama 

1 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Klaipėdos 

suaugusiųjų 

gimnazijos 

bendruomenė  

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Arvasevičius 

(Vilnius), 

T.Šniukšta 

2. Kaip (pa)matyti kiekvieną vaiką klasėje sistemingos 

refleksijos pagalba 

 

Kaina 

tikslinama 

1 d. 

13.00 val. 

 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

„Sendvario“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

G. Rimkutė, 

T. Šniukšta 

3. Asmeninė ūgtis ir tarpasmeninių santykių kūrimas Kaina 

tikslinama 

2 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Žiogelis“ 

bendruomenė 

(registracija 

V. Servutienė 

(Šiauliai), 

T. Šniukšta 

http://www.kpskc.lt/
http://www.semipius.lt/
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www.semiplius.lt) 

4. Vadybinis meistriškumas: kaip asmenybė gali įkvėpti 

kitus siekti bendrų rezultatų? 

 

Kaina 

tikslinama 

2 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Hermano Zudermano 

gimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

S. Jovaišas, 

T. Šniukšta 

5. Kaip (pa)matyti kiekvieną vaiką klasėje sistemingos 

refleksijos pagalba 

 

Kaina 

tikslinama 

2 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Adomo Brako 

mokyklos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

G. Rimkutė, 

T. Šniukšta 

6. IKT priemonių naudojimas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme 

 

Kaina 

tikslinama 

2, 9 d. 

13.30 val.  

Microsoft Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Versmė“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

G. Petrošienė, 

T. Šniukšta 

 

7. Darnios vaiko socialinės-emocinės raidos užtikrinimas 

kuriant palankią ugdymo(si) aplinką darželyje 

Kaina 

tikslinama 

3 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Atžalynas“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Baltrušaitienė, 

T. Šniukšta 

8. Pozityvios emocinės aplinkos kūrimas: nuo asmeninės 

individo ūgties iki efektyvaus bendradarbiavimo link 

kokybiško ugdymo. 

 

Kaina 

tikslinama 

3 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku 

Lopšelio-darželio 

„Čiauškutė“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

R. Murauskienė, 

T. Šniukšta 

9. Classroom galimybės dirbant su pradinukais nuotoliniu 

būdu 

 

Kaina 

tikslinama 

4 d.  

12.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Vydūno gimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

R. Pociūtė, 

T. Šniukšta 

10. Forumas „Lyderystės laboratorija 3. Darbuotojų 

motyvacija: tipai, pažinimas. Kaip didinti darbuotojų 

motyvaciją?“ 

Kaina 

tikslinama 

4 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, kiti 

pageidaujantys 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Miniotaitė 

(Vilnius),  

J. Norvilienė 

 

11. Kaip (pa)matyti kiekvieną vaiką klasėje sistemingos 

refleksijos pagalba 

Kaina 

tikslinama 

4 d. 

13.00 val 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

„Vitės“ 

progimnazijos 

G. Rimkutė 

(Vilnius), 
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 el. laišku) bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

T. Šniukšta 

12. Aukšta vidinė ir tarpasmeninė emocinė kultūra (EQ)  

 

Kaina 

tikslinama 

4 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Prano Mašioto 

progimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

N. Marozienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

13. Emocijos – mūsų gyvenimo dalis. Kaip jas suprasti, kad 

nepakenktų 

 

Kaina 

tikslinama 

4 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Liudviko Stulpino 

progimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Arvasevičius 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

14. Palanki ugdymo(si) aplinka darželyje – darnios vaiko 

socialinės-emocinės raidos garantas 

Kaina 

tikslinama 

4, 8 ir 10 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Rūta“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Baltrušaitienė, 

T. Šniukšta 

15. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjai – ugdymo 

proceso dalyviai 

Kaina 

tikslinama 

7 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Volungėle“ ir 

„Alksniukas“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

16. Palanki ugdymo(si) aplinka darželyje – darnios vaiko 

socialinės-emocinės raidos garantas 

Kaina 

tikslinama 

7, 9, ir 11 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Dobiliukas“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Baltrušaitienė, 

T. Šniukšta 

17. Asmeninė motyvacija, efektyvus darbingumas ir vidinė 

emocinė harmonija, dirbant su vaikais 

15,00 Eur 7 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

18. Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Bendruomenės vertybinių 

nuostatų puoselėjimas atliepiant vaiko poreikius 

šiuolaikinėje visuomenėje“ (2020 IUM19) III modulis 

„Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą 

mokykloje“ 

Kaina 

tikslinama 

7 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Linelis“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Starkutė (Kaunas), 

T. Šniukšta 

19. Sistemingos jausmų refleksijos praktinė nauda Kaina 7 d. Nuotoliniu būdu „Sendvario“ G. Rimkutė 
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 tikslinama 13.00 val. (tikslesnė informacija 

el. laišku) 

progimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

21. Respublikinė metodinė-praktinė konferencija 

„Patyriminio vaikų ugdymo galimybės įgyvendinant 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo 

Švietimo ugdymo programas“ 

Pagal 

bendradarbi

avimo sutartį 

8 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

vadovai ir kiti 

pedagogai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

Prof. Dr. R. 

Braslauskienė (KU), 

Doc. Dr. R. Jacynė 

(KU),  

užsiregistravę 

pranešėjai, 

L. Žiliuvienė, 

A. Kaulienė, 

E. Gervaitis 

22. Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo 

kokybės gerinimas atliepiant individualius vaikų 

poreikius(IUM38) III modulis „Bendradarbiavimo 

kultūros kūrimas bendruomenėje“ 

Kaina 

tikslinama 

8 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Versmės “ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Starkutė (Kaunas), 

T. Šniukšta 

23. Kaip (pa)matyti kiekvieną vaiką klasėje sistemingos 

refleksijos pagalba 

 

Kaina 

tikslinama 

8 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Liudviko Stulpino 

progimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

G. Rimkutė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

24. Ugdančioji lyderystė vaikų, tėvų ir kolegų atžvilgiu 

 

Kaina 

tikslinama 

8 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Eglutė“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

S. Juraitė (Vilnius), 

T. Šniukšta 

25. Lyderio savybių panaudojimo galimybės, skatinančios 

savivertės pajautimą  

 

Kaina 

tikslinama 

8 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Gončerova, 

T. Šniukšta 
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26. Komandinio darbo įgudžių formavimas ir motyvavimo 

galimybės 

Kaina 

tikslinama 

8 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Klaipėdos 

suaugusiųjų 

gimnazijos 

bendruomenė  

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

 

27. Pozityvūs santykiai pedagogų kolektyve ir asmeninė 

motyvacija rezultatui bei pokyčiams 

 

Kaina 

tikslinama 

8 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Giliukas“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

28. Tarpasmeniniai mokytojo gebėjimai lyderystei 20,00 Eur 9 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

I. Liubertienė 

(Vilnius), 

E. Gervaitis 

29. Streso valdymas ir geras bendravimas Kaina 

tikslinama 

9 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Inkarėlis“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

30. Sistemingos jausmų refleksijos praktinė nauda 

 

Kaina 

tikslinama 

9 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Adomo Brako 

mokyklos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

G. Rimkutė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

31. Bendradarbiavimo kultūros kūrimas: kaip susikalbėti 

mokyklai ir tėvams? 

 

Kaina 

tikslinama 

9 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Bangelė“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Starkutė (Kaunas), 

T. Šniukšta 

32. Inovatyvių vertinimo ir įsivertinimo strategijų taikymas 

kiekvienoje pamokoje 

Kaina 

tikslinama 

9–10 d. 

13.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Šilutės raj. Juknaičių 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Račkauskienė, 

T. Šniukšta 

33. Mokytojo emocijų, savęs ir kitų pažinimas 20,00 Eur 10 d. Nuotoliniu būdu Ikimokyklinio, I. Liubertienė 
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13.00 val. (tikslesnė informacija 

el. laišku) 

priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

(Vilnius), 

E. Gervaitis 

34. Socialinių-emocinių kompetencijų integravimas ugdymo 

procese 

Kaina 

tikslinama 

10 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Švyturėlis “ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Servutienė 

(Šiauliai), 

T. Šniukšta 

35. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą 

mokykloje 

 

Kaina 

tikslinama 

10 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

„Aitvaro“ gimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Starkutė (Kaunas), 

T.Šniukšta 

36. Kaip kalbėti, kad tave išgirstų 

 

Kaina 

tikslinama 

10 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

„Aukuro“ gimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Kontrimas 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

37. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjai – ugdymo 

proceso dalyviai 

Kaina 

tikslinama 

10 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ ir 

„Berželis“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

38. Asmeninė motyvacija, efektyvus darbingumas ir vidinė 

emocinė harmonija, dirbant su vaikais 

Kaina 

tikslinama 

11 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

39. Ugdomosios ir terapinės priemonės formuojant 

emociškai palankią ugdymo aplinką 

 

Kaina 

tikslinama 

14 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Volungėlė“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

I. Sosnovska, 

T. Šniukšta 

40. Kaip įvaldyti grafinio fiksavimo meną? Vizualus 

fasilitavimas praktiškai 

Kaina 

tikslinama 

14 d. 

16.00–18.00 

val., 

18 d. 

16.00–19.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Pageidaujantys 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Rapalaitė, 

G. Petrošienė, 

T. Šniukšta 
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41. Aktyvus ugdymas(is) ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse 

Kaina 

tikslinama 

15 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Atžalynas“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

R. Polikevičiūtė-

Kirtiklienė, 

T. Šniukšta 

42. Tarpasmeniniai mokytojo gebėjimai lyderystei Kaina 

tikslinama 

15 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

I. Liubertienė 

(Vilnius), 

E. Gervaitis 

43. Šeimos ir mokyklos bendravimas ugdymo procese 

 

Kaina 

tikslinama 

16 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Inkarėlis“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

44. Asmens dalykinis įvaizdis ir tarnybinis etiketas 

 

Kaina 

tikslinama 

16 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

S. Juraitė (Vilnius), 

T. Šniukšta 

45. Ribų nustatymas: vaikų elgesio valdymo menas 

 

Kaina 

tikslinama 

17 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Pakalnutė“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

46. Kaip užtikrinti vaiko teises ugdymo/ švietimo įstaigoje? 

Ką privalo žinoti pedagogai ir kiti įstaigos darbuotojai 

efektyviam ir greitam problemų sprendimui? 

 

Kaina 

tikslinama 

18 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

„Aukuro“ gimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

R. Joskaudienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

47. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo sistemos 

sukūrimas dirbant hibridiniu nuotolinio mokymo 

principu 

Kaina 

tikslinama 

21 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

„Vėtrungės“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

48. Konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas lauke ir lauko erdvių pritaikymas 

ugdomosioms veikloms“ 

20,00 Eur  22 d. 

12.00 val. 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Ilgalaikės ugdymo 

lauke programos 

„Ugdymo(si) 

organizavimas“ 

dalyviai ir kiti 

G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 
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mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

49. Aflatoun finansinio raštingumo programos pristatymas 

Klaipėdos miesto švietimo įstaigoms 

Lietuvos 

vaikų fondo 

lėšos 

 

22 d. 

11.00 val. 

Pedagogų švietimo ir 

kultūros centras 

Pageidaujantys 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

Ž. Birgelytė-

Kupčinskienė 

(Vilnius) 

V. Lideikytė 

50. Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas ir 

personalizavimas 

 

Kaina 

tikslinama 

29 d.  

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

„Smeltės“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

R. Dudzinskienė, 

T. Šniukšta 

51. Vertinimo įtaka ugdymo kokybės gerinimui Kaina 

tikslinama 

29 d. 

9.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

Šilutės raj. Juknaičių 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Račkauskienė, 

T. Šniukšta 

52. Komandinio darbo svarba mokykloje Kaina 

tikslinama 

Data ir laikas 

tikslinamas 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė informacija 

el. laišku) 

„Versmės“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

I. Balsevičė, 

T. Šniukšta 

 

METODINIAI RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Diena, 

valanda 

Vieta 
Dalyviai Atsakingas 

1. Matematikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Matematikos mokytojų metodinio būrelio 2020 m. 

veiklos ataskaita. 

2. Metodinio būrelio tarybos narių ir pirmininko 

rinkimai 

1 d. 

15.30 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Matematikos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

N. Petunov, 

J. Norvilienė 

2. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio 

būrelio tarybos išplėstinis posėdis. Respublikinių ir 

miesto mokinių konkursų bei olimpiadų užduočių 

rengimo, organizavimo, grįžtamojo ryšio teikimo tvarka 

1 d. 

16.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio taryba ir kviesti dalyviai 

V. Jokšienė, 

I. Minelgienė, 

J. Norvilienė 
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3. Paskaita „Efektyvus tarpusavio bendravimas ir 

bendradarbiavimas“ 

 

2 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio „Giliukas“ bendruomenė 

(registracija www.semiplius.lt) 

G. Vaivadienė, 

T. Šniukšta 

4. Socialinių pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis.  

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita.  

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos gairės 

3 d. 

13.30 val. 

Susitikimo 

aplinka 

tikslinama 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio taryba A. Skukauskienė, 

S. Simpukienė 

5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal 

Goethes instituto projektą „Vokiečių kalba su Hans 

Hase“ susirinkimas. 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. 

metodinės veiklos renginiai 

3 d. 

14.00 val. 

Susitikimo 

aplinka 

tikslinama 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, dirbantys 

pagal Goethes instituto projektą „Vokiečių 

kalba su Hans Hase“ 

(registracija www.semiplius.lt) 

I. Petrylienė,  

I. Alvinskaitė, 

G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 

6. Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo pogrupio 2020 m. 

veiklų aptarimas. 

2. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita.  

3. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projekto 

svarstymas 

3 d.  

15.15 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Anglų kalbos mokytojai  

(registracija www.semiplius.lt) 

K. Rudelienė, 

J. Norvilienė 

7. Muzikos mokytojų metodinio būrelio tarybos posėdis. 

1. Metodinio būrelio 2020 m. veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas 

3 d. 

16.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio taryba D. Jakubauskienė, 

S. Simpukienė 

8. Geografijos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

posėdis. Planuotos 2020 m. metodinio būrelio veiklos 

uždavinių ir tikslų įgyvendinimas, perspektyvos ir 

orientacija į veiklos tobulinimą 2021m. 

3 d. 

16.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

taryba 

S. Alenskienė, 

J. Norvilienė 

9. Metodinė diena „Ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Kaip 

mes gyvename dabar?“ 

7 d.  

13.30 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelių-darželių „Žiogelis“, „Švyturėlis“, 

„Rūta“, „Šaltinėlis“ bendruomenės ir kiti 

dalyviai pagal kvietimą 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Šereivienė, 

L. Mačernienė, 

T. Šniukšta 

10. Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio 

būrelio tarybos posėdis. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos plano 

įgyvendinimo analizė. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano aptarimas 

7 d. 

14.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio taryba 

L. Mineikienė, 

S. Simpukienė 
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11. Šokio mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Metodinio būrelio 2020 m. veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. Metodinio būrelio veiklos planas 

8 d. 

13.30 val. 

Zoom 

 aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Šokio mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

I. Stankevičienė, 

S. Simpukienė 

12. Socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Profesinio 30-mečio jubiliejaus baigiamieji akordai. 

2. Metodinio būrelio 2020 m. Veiklos ataskaita. 

3. 2021 m. Metodinio būrelio veiklos planas 

8 d. 

13.30 val. 

Susitikimo 

aplinka 

tikslinama 

Socialiniai pedagogai 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Skukauskienė, 

S. Simpukienė 

13. Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio tarybos 

posėdis. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos plano 

įgyvendinimo analizė. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planavimas 

8 d. 

14.00 val. 

Google Meet 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 

taryba 

R. Zaicienė, 

S. Simpukienė 

14. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo 

(dailės) mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Neformaliojo švietimo (dailės) mokytojų kūrybinių 

darbų virtualios parodos „Laiškas medžiui“ pristatymas. 

2. Pranešimas „Štampavimas“ su 3-jų metų amžiaus 

vaikais“ (D. Lukoševičienė). 

3. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

4. 2021 m. metodinio būrelio renginių planavimas 

8 d.  

15.30 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo 

švietimo (dailės) mokytojai  

(registracija www.semiplius.lt) 

G. Petrošienė, 

D. Galdikienė, 

S. Simpukienė 

 

15. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė, ataskaitos 

pristatymas. 

2. 2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio veiklos projekto pristatymas ir 

tvirtinimas. 

3. Naujos metodinio būrelio tarybos tvirtinimas. 

4. Respublikinių ir miesto mokinių konkursų bei 

olimpiadų užduočių rengimo, organizavimo, grįžtamojo 

ryšio teikimo tvarka 

8 d. 

15.30 val. 

Google Meet. 

Aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

V. Jokšienė, 

J. Norvilienė 
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16. Technologijų mokytojų metodinio būrelio tarybos 

posėdis. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė, ataskaitos 

rengimas.  

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projekto 

rengimas.  

3. Metodinio būrelio renginių organizavimas nuotoliniu 

būdu.  

4. Technologijų olimpiados organizavimas 

8 d. 

16.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

taryba 

A. Ronkus, 

S. Simpukienė 

17. Metodinė diena „Išmaniųjų programėlių (Apss) ir 

priemonių naudojimas chemijos eksperimentams“ 

8 d. 

16.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Chemijos mokytojai  

(registracija www.semiplius.lt) 

I. Montvydienė,  

J. Norvilienė 

18. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų direktorių 

pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų 

metodinis būrelio tarybos posėdis.  

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė, ataskaitos 

rengimas. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projekto 

rengimas  

9 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių 

vedėjų ir mokytojų metodinio būrelio taryba 

J. Šakinienė, 

J. Norvilienė 

19. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) 

direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir 

mokytojų metodinis būrelio tarybos posėdis.  

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė, ataskaitos 

rengimas. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projekto 

rengimas  

9 d. 

10.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

(muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų 

ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų 

metodinio būrelio taryba 

V. Purlytė, 

J. Norvilienė 

20. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. 

1. 2020 metų metodinio būrelio veiklos analizė, 

ataskaitos rengimas. 

2. 2021 metų metodinio būrelio veiklos prioritetų 

aptarimas ir plano projekto rengimas 

9 d. 

12.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

taryba 

D. Kondrotienė, 

S. Simpukienė 
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21. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui metodinio būrelio tarybos posėdis.  

1. Metodinio būrelio 2020 m. veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos gairės. 

9 d. 

13.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui metodinio būrelio 

taryba 

 

A. Mickevičienė, 

S. Simpukienė 

22. Psichologų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Metodinio būrelio 2020 m. veiklos ataskaita ir 

įvertinimas. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas 

9 d. 

14.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Psichologai 

(registracija www.semiplius.lt) 

J. Šimkūnaitė, 

S. Simpukienė 

23. Prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė, ataskaitos 

pristatymas. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projekto 

rengimas. 

3. Metodinio būrelio MB pirmininko rinkimai 

9 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Prancūzų kalbos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

R. Klimienė, 

J. Norvilienė 

24. Etikos mokytojų metodinio būrelio tarybos posėdis. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planavimas 

9 d. 

15.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Etikos mokytojų metodinio būrelio taryba 

 

N. Kasradze, 

S. Simpukienė 

25. Geografijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas-

apskritojo stalo diskusija „2020 m. metodinio būrelio 

veiklos metodai, formos ir galimybės bei perspektyvos 

tobulinant 2021 m. veiklą“  

9 d. 

16.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Gimnazijų geografijos mokytojai  

(registracija semiplius.lt) 

S. Alenskienė, 

J. Norvilienė 

26. Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas. 

1. Reeborg.ca panaudojimas supažindinant su 

programavimo pagrindais (L. Šimkus). 

2. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė, ataskaitos 

pristatymas. 

3. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projektas.  

4. Informacinių technologijų metodinio būrelio 

pirmininko rinkimai ir tarybos sudėties tvirtinimas 

9 d. 

16.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Informacinių technologijų mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

L. Šimkus, 

J. Norvilienė 
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27. Ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio 

susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė, ataskaitos 

pristatymas. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projektas 

10 d.  

13.00 val. 

Zoom  

aplinkoje 

 (tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Ugdymo įstaigų bibliotekininkai 

(registracija www.semiplius.lt) 

V. Poškienė, 

J. Norvilienė 

28. Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas. 

1. Kūrybinės patirties sklaida. Vaikų pozityvios 

emocinės būsenos puoselėjimas muzikinėje veikloje. 

Pramoga-vakaronė „Kyko kyko katė pelę tyko“ su 3 m. 

amžiaus vaikais (O. Pučinskienė, I. Avraniukienė). 

2. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

3. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planavimas 

10 d. 

13.30 val. 

 

Zoom  

aplinkoje 

 (tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio 

ugdymo mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

V. Einikienė, 

S. Simpukienė 

29. Ugdymo karjerai specialistų susirinkimas. 

1. Naujovės ugdymo karjerai specialistų darbe. Iššūkiai 

ir galimybės ugdant karjerai nuotoliniu būdu (M. 

Kostikova, I. Stonkuvienė). 

2. Profesinio mokymo programų modulių, skirtų 

bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių 

mokiniams, įgyvendinimas Klaipėdos miesto 

savivaldybėje (K. Gelažauskienė). 

3. Ugdymo karjerai specialistų poreikių tyrimo 

pristatymas, numatomi mokymai (A. Šoparė). 

4. Metodinio būrelio metinės veiklos prioritetų 

nustatymas, 2021 m.veiklos planavimas  

10 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Mokytojai, vykdantys ugdymo karjerai 

veiklas 

(registracija www.semiplius.lt) 

K. Gelažauskienė, 

J. Norvilienė  

30. Tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtų Pasaulinių 

ligonių dienų minėjimo vietų marijiškumas (R. Oželis). 

2. Autorinių knygų – romano „Lozoriaus evangelija“ ir 

eilių rinkinio „Kryžiaus užraktu“ – pristatymas (D. 

Sobeckis, D. Milašauskas) 

10 d. 

15.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Tikybos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

E. Raubaitė, 

S. Simpukienė 

 

 

31. Fizikos mokytojų metodinio būrelio tarybos posėdis. 

2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projekto 

rengimas. 

10 d. 

15.00 val. 

Zoom  

aplinkoje 

 (tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio taryba R. Baršauskienė, 

J. Norvilienė 
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32. Muzikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Metodinio būrelio 2020 m. veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas 

10 d. 

16.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Muzikos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

D. Jakubauskienė, 

S. Simpukienė 

33. Fizikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Patyriminis ugdymas. 

2. Fizikos mokytojų metodinio būrelio 2020 m. veiklos 

ataskaita ir 2021 m. veiklos plano projektas 

10 d. 

16.00 val. 

Zoom  

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Fizikos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

R. Baršauskienė, 

J. Norvilienė 

34. Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio 

būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano pristatymas. 

3. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 8 klasės 

moksleivių mokymosi ir motyvacijos ypatumai“ tyrimo 

pristatymas (R. Remeikienė, V. Raubienė) 

14 d. 

13.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Mokyklų logopedai ir specialieji pedagogai 

(registracija www.semiplius) 

L. Mineikienė, 

S. Simpukienė 

35. 

 

Mokytojo padėjėjų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

2. 2021 metodinio būrelio veiklos planas 

14 d. 

15.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Mokytojo padėjėjai 

(registracija www.semiplius) 

 

R. Žadeikė, 

S. Simpukienė 

36. Lietuvių kalbos mokytojų, dėstančių tautinių mažumų 

mokyklose, metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Gerosios patirties sklaida: 

1.1. Kūrybingumo nuotykiai lietuvių kalbos pamokose 

(R. Kontrimienė); 

1.2. Kaip stebėti mokinio individualią pažangą mokantis 

nuotoliniu būdu? (G. Gumauskienė); 

1.3. Kūrybinės dirbtuvės „Eilėraščio atvėrimas: scenos 

kalba“ per lietuvių kalbos pamokas (D. Bžeskienė). 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano rengimas 

14 d. 

15.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lietuvių kalbos mokytojai, dėstantys tautinių 

mažumų mokyklose  

(registracija www.semiplius.lt) 

R. Kontrimienė, 

J. Norvilienė 
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37. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo 

mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Integruota veikla „Aš – tarp vaikų, kaip žuvis 

vandeny“ (S. Neniškytė-Belkinienė). 

2. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

3. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas 

15 d. 

12.00 val. 

Zoom 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo 

švietimo mokytojai 

(registracija www.semiplius) 

S. Neniškytė-

Belkinienė, 

S. Simpukienė 

 

38. Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas 

15 d. 

14.00 val. 

Google Meet 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Pradinių klasių mokytojai 

(registracija www.semiplius) 

R. Zaicienė, 

S. Simpukienė 

39. Technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas. 

3. Technologijų olimpiados organizavimas. 

4. Naujų veiklų organizavimas: norai ir lūkesčiai 

15 d. 

15.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Technologijų mokytojai 

(registracija www.semiplius) 

A. Ronkus, 

S. Simpukienė 

40. Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė, ataskaitos 

pristatymas. 

2. Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininko rinkimai. 

3. Naujos vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

tarybos tvirtinimas. 

4. Mokinių vokiečių kalbos kūrybinio konkurso „Žiema 

man yra...“ apibendrinimas 

15 d.  

16.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Vokiečių kalbos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

M. Einars, 

J. Norvilienė 

41. Chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė, ataskaitos 

pristatymas. 

2. 2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projektas: 

prioritetinės kryptys ir lūkesčiai 

15 d.  

16.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Chemijos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

I. Montvydienė,  

J. Norvilienė 

42. Teatro mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas. 

3. Rubrika „Kaip sekasi, jaunasis kolega?“ 

15 d. 

16.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Teatro mokytojai 

(registracija www.semiplius) 

A. Urbšienė, 

S. Simpukienė 
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43. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) 

direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir 

mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita.  

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano projektas 

16 d. 

10.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

(muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų 

ugdymui, skyrių vedėjai ir mokytojai  

(registracija www.semiplius.lt) 

V. Purlytė, 

J. Norvilienė 

44. Metodinė diena „Dalinuosi su tavimi savo žiniomis“ 16 d.  

13.00 val. 

 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

„Švyturėlis“ bendruomenė 

(registracija www.semiplius.lt) 

R. Adomaitienė, 

T. Šniukšta 

45. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas.  

1. Projekto „Kalėdų pasakos belaukiant“ pristatymas (N. 

Kutniauskienė, G. Jonaitienė). 

2. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

3. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas 

16 d. 

13.30 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

R. Polikevičiūtė-

Kirtiklienė, 

S. Simpukienė 

46. Etikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas 

16 d. 

15.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Etikos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

N. Kasradze, 

S. Simpukienė 

47. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano pristatymas. 

3. Metodinio būrelio tarybos narių ir pirmininko 

rinkimai 

17 d. 

12.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedai ir 

specialieji pedagogai 

(registracija www.semiplius.lt) 

D. Kondrotienė, 

S. Simpukienė 

48. Nuotolinė respublikinė metodinė-praktinė diena 

„Ugdytojų partnerystės ir inovatyvios aplinkos dermė – 

vaiko ugdymo(si) garantas“ 

17 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio „Inkarėlis“ bendruomenė ir 

kiti dalyviai pagal kvietimą 

(registracija www.semiplius.lt) 

D. Jukienė, 

R. Savva, 

T. Šniukšta 

49. Socialinės pedagoginės pagalbos atvejo analizės grupė 

(pagalba jaunesniojo ir vyresniojo amžiaus mokiniams) 

17 d. 

13.30 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Socialiniai pedagogai (jungtinė abiejų 

pogrupių grupė) 

 

 

D. Kujalienė,  

A. Skukauskienė, 

S. Simpukienė  
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50. Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui metodinio būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. SSGG anketos pristatymas. 

2. 2021 metų metodinio būrelio veiklos plano tvirtinimas 

17 d. 

15.30 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

(registracija www.semiplius.lt) 

L. Stancelienė, 

J. Norvilienė 

 

51. Dailės mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano gairės. 

3. Virtualios mokinių dailės darbų parodos „Kalėdų 

belaukiant“ pristatymas.  

4. Metodinio būrelio tarybos narių ir pirmininko 

rinkimai 

17 d. 

16.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Dailės mokytojai  

(registracija www.semiplius.lt) 

M. Motiejauskienė, 

S. Simpukienė 

52. Istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė. 

2. 2021 m. Metodinio būrelio veiklos planas 

20 d.  

(Laikas 

tikslinamas) 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

Laišku) 

Istorijos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

L. Elertienė, 

J. Norvilienė 

53. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos posėdis. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos analizė. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos plano gairės 

20 d.  

14.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio taryba 

G. Petrošienė,  

S. Simpukienė 

 

54. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Metodinio būrelio 2020 m. veiklos ataskaita. 

2. Metodinio būrelio tarybos rinkimai. 

3. 2021 m. metodinio būrelio veiklos planas 

21 d. 

10.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Mickevičienė, 

S. Simpukienė 

55. Užsienio (rusų) kalbos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas.  

1. Epistolinio rašinio konkurso „Laiškas Seniui Šalčiui“ 

refleksija: nugalėtojai, eiga (S. Rybakova). 

2. Pagalba ir patarimai rusų kalbos mokytojams, 

ruošiantiems mokinius užsienio (rusų) kalbos brandos 

egzaminui (V. Garičkina). 

3. Metodinio būrelio 2020 metų veiklos analizė (S. 

Rybakova)  

21 d.  

15.00val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Užsienio (rusų) kalbos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

S. Rybakova, 

J. Norvilienė 
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56. Konkurso-projekto „Knygų ekspertų kovos“ baigiamojo 

etapo aptarimas 

22 d.  

16.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

Laišku) 

Konkurso-projekto darbo grupės ir vertinimo 

komisijos nariai 

V. Jokšienė, 

A. Naujokienė, 

J. Norvilienė 

 

 

PLANUOJAMI KURSAI  

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas Kursų kaina 

Diena, 

laikas 
Vieta Dalyviai 

Lektorius 

Atsakingas 

1. Profesinės komunikacijos kompetencijų 

tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio 

kalba (60 akad. val.) 

Kaina 

tikslinama 

Gruodžio 1–

kovo 31 d. 

(pagal atskirą 

laikaraštį) 

13.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Liepaitė“ bendruomenė 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Vertinskienė, 

T. Šniukšta 

2. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kursų programa (60 akad. val.) 

 

65,00 Eur 10 d. 

11.00 val. 

 

 

Zoom aplinkoje 

(adresas 

siunčiamas el. 

laišku prieš 

renginį) 

Pageidaujantys 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Valaitienė, 

J. Klizaitė, 

V .Lideikytė 

 

PLANUOJAMI ATVIRI EDUKACINIAI, PROJEKTINIAI IR KITI KULTŪRINIAI RENGINIAI, PARODOS, AKCIJOS 

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Diena, 

valanda 
Vieta Dalyviai Atsakingas 

1. Lopšelio-darželio „Liepaitė“ mokytojų karpinių 

paroda „Snaige, tu tokia trapi“ 

7–31 d. Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centro 

FB paskyra 

Pageidaujantys L. Stasytytė, 

V. Lideikytė 

2. Klaipėdos miesto muzikos mokyklų mokinių ir 

mokytojų šventinis virtualus koncertas „Muzikinė 

kalėdinių dovanų skrynelė“ 

15 d. 

20.00 val. 

Transliacijos 

premjera 

Youtube 

kanalas, 

Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centro 

FB paskyra 

Pageidaujantys V. Purlytė, 

R. Užgalis, 

J. Norvilienė 
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3. Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 

ir I–IV gimnazijos klasių mokinių epistolinio 

rašinio konkursas „Laiškas Seneliui Šalčiui“ 

užsienio (rusų) kalba 

17 d.  

16.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

Užsiregistravę konkurso dalyviai ir mokytojai S. Rybakova, 

J. Norvilienė 

4. Mokinių vokiečių kalbos kūrybinio konkurso 

laureatų „Žiema man yra...“ darbų paroda 

18 d. 

 

Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centro 

FB paskyra 

Klaipėdos miesto ir regiono bendrojo ugdymo 

mokyklų 7–8, 9–11 (I–III gimnazijos) klasių 

mokiniai, besimokantys vokiečių, kaip 2-osios, 

užsienio kalbos ir mokytojai 

M. Einars,  

J. Norvilienė 

5. Šalies socialinių pedagogų sąskrydis 

jubiliejiniams veiklos metams paminėti  

 

21 d. 

(valanda 

tikslinama) 

Vieta 

tikslinama 

Šalies socialiniai pedagogai, kviestiniai asmenys A. Skukauskienė,  

S. Simpukienė 

6. 5–8 klasių mokinių konkursas „Knygų ekspertų 

kovos“ 

1–21 d. Veiklos pagal 

nuostatus 

Užsiregistravę konkurso dalyviai ir jų mokytojai V. Jokšienė, 

A. Naujokienė,  

A. Tamošaitienė, 

L. Kaupienė, 

J. Norvilienė 

7. Padėkos maršas „Mums su kūrybiškumu pakeliui“ 15–18 d. Projekto 

dalyvių 

švietimo 

įstaigos 

Projekto „Mokykis muziejuje“ dalyviai, įstaigų 

vadovai pagal susitarimą 

R. Stirbienė,  

V. Narveišytė, 

J. Norvilienė 

 

Norintys įtraukti renginį (-ius) į Pedagogų švietimo ir kultūros centro mėnesio veiklos planą turi iki kiekvieno mėnesio 25 dienos 9.00 valandos susisiekti su 

atsakingu metodininku. Lentelėje darbuotojų kontaktai: 

 

Raimonda Stirbienė Direktorė 
40 12 74 

8 610 08 012 
raimonda.stirbiene@kpskc.lt 

Vitalija Mačiokienė Direktoriaus pavaduotoja  8 615 31 275 vitalija.maciokiene@kpskc.lt 

Gileta Mikaločiūtė Raštinės administratorė 
49 77 40 

8 657 91 003 
rastine@kpskc.lt 

Vilija Bernotienė Viešojo administravimo specialistė 
40 03 60 

8 614 10 034 
vilija.bernotiene@kpskc.lt 

Silvija Simpukienė Metodininkė 
35 12 73 

8 630 61 001 
silvija.simpukiene@kpskc.lt 

Giedrė Petrošienė Metodininkė  8 659 53 062 giedre.petrosiene@kpskc.lt 

Jovita Norvilienė Metodininkė 
49 72 48 

8 633 10 064 
jovita.norviliene@kpskc.lt 

Violeta Lideikytė Metodininkė 49 74 12 violeta.lideikyte@kpskc.lt 
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8 640 94 100 

Edgaras Gervaitis Metodininkas 
36 25 71 

8 659 10 016 
edgaras.gervaitis@kpskc.lt 

Tomas Šniukšta Metodininkas 
40 12 73 

8 653 90 100 
tomas.sniuksta@kpskc.lt 

Saulius Juška Specialistas (teisininkas) 8 655 39 677 saulius.juska@kpskc.lt 

 

Iškilus klausimams dėl vykdomos registracijos www.semiplius.lt interneto platformoje, prašome kreiptis į renginį kuruojantį specialistą. 

______________________________________ 

 


