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

 

PLANUOJAMI KVALIFIKACINIAI RENGINIAI  

 

 

 

SEMINARAI 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Seminaro 

kaina 

Diena, laikas Vieta  Dalyviai  Lektorius, 

atsakingas 

asmuo 

1. Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su 

kitais  

 

Projekto 

lėšos 

4 d. 

14.00 val., 

5 d. 

15.00 val., 

8 d. 

14.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Pageidaujantys 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

M. Aziulevičienė, 

V. Lideikytė 

2. Patyriminė (terapinė) rašymo grupė „Širdies 

balsas“ 

25,00 Eur 5, 12, 19,  

26 d. 

10.00 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Pageidaujantys 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Akimenkova, 

S. Bliudžienė, 

A. Antanaitis 

http://www.kpskc.lt/
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3. Popietiniai pokalbiai su psichologe „Iš širdies į 

širdį“ 

20,00 Eur 5, 12, 19,  

26 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Pageidaujantys 

mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Akimenkova, 

A. Antanaitis 

4. Pagalba vaikui, išgyvenančiam pyktį, nerimą ir 

baimes 

Kaina 

tikslinama 

6 d. 

12.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Marijos Montessori 

mokyklos-darželio 

mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

A. Antanaitis 

5. Stresas ir perdegimas pedagogo darbe Tęsinys 7 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Vaikų laisvalaikio 

centro mokytojai 

(užsiregistravę 

balandžio 30 d.) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

A. Antanaitis 

6. Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos, 

kaip išnaudoti emocijų energiją komandiniam 

darbui 

Kaina 

tikslinama 

7, 13 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Versmė“ mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

N. Marazienė 

(Vilnius), 

A. Antanaitis 

7. Forumas  „Lyderystės laboratorija“ 6,00 Eur 8 d. 

13.00 val. 

Virtuali erdvė 

tikslinama 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų direktorių 

pavaduotojai ugdymui  

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Miniotaitė 

(Vilnius), 
L. Stancelienė, 

J. Norvilienė 

8. Mokytojo lyderystė asmeniniam ir organizacijos 

efektyvumui 

Kaina 

tikslinama 

8, 11, 12 d.  

14.00 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

„Gilijos“ pradinės 

mokyklos mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

N. Marazienė, 

(Vilnius), 

A Antanaitis 

9. Vadovo įrankių dėžarsenalas. Kaip taptbūti tikrai 

geru bei efektyviu vadovu ir kaip pasiekti 

150,00 Eur 12, 13, 14, 15 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

Bendrojo ir 

ikimokyklinio ugdymo 

S. Jovaišas 

(Vilnius), 

http://www.semiplius.lt/
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geriausią rezultatą ir išnaudoti galimybes (tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

įstaigų vadovai 

(Jūsų registracija patvirtina, 

kad Jūs dalyvausite šiuose 

mokymuose ir sutinkate 

apmokėti sąskaitą už 

mokymus; 

registracija iki gegužės 

7 d. www.semiplius.lt) 

A. Antanaitis 

10. Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka pradinėse 

klasėse 

Pagal 

bendradarbi

avimo 

sutartį 

13, 14, 15 d. 

13.45 val. 

 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Pradinių klasių 

mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

D. Statkevičienė 

(Kaunas), 

A. Visbarienė, 

K. Rudys 

(Marijampolė), 

A. Antanaitis 

11. Ilgalaikės programos „Mokyk(is) muziejuje. 

Atrask. Pažink. Patirk“ II modulis „Pažink 

kūrybos laisvę“ (3 virtualūs susitikimai) 

 

KŪRYBINGUMAS IR EDUKACIJA. 

 

 

MENAS + MENO IR MOKSLO JUNGTYS.  

 

KŪRYBINĖS JUNGTYS TARP ŠVIETIMO IR 

MUZIEJAUS – ĮTRAUKIANTI MOKYMOSI  

ERDVĖ,  LAVINANTI KŪRYBINGUMĄ IR 

KITUS XXI A. GEBĖJIMUS 

Pagal 

bendradarbi

avimo 

sutartį 

(tęsinys) 

18, 19 d. 

 

 

18 d.  
14.30–16.00 val. 

 

19 d.  

14.00–15.00 val. 

(pertrauka) 

15.30–16.30 val. 

 

Virtuali erdvė 

tikslinama 

(prisijungimo 

nuoroda 

dalyviui 

siunčiama el. 

laišku) 

Mokytojai, užpildę 

anketą 

https://forms.gle/d6dVc4

U9zFLDxZaT7  
iki gegužės 12 d. 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

K. Sabolius, 

T. Ramanauskas 

(Kūrybingumo 

mokykla), 

E. Šimkienė, 

J. Tertelis (Vilnius), 

O. Žalienė, 

V. Narveišytė, 

R. Stirbienė 

12. Pozityvių santykių kultūra ir jos formavimo 

gairės kolektyve  

11,00 Eur 19, 20 d. 

13.00 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas 

(Vilnius), 

A Antanaitis 

13. Stresas ir perdegimas pedagogo darbe  Kaina 

tikslinama 

26, 27 d.  

14.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

„Vyturio“ 

progimnazijos 

mokytojai 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

A. Antanaitis 

http://www.semiplius.lt/
https://forms.gle/d6dVc4U9zFLDxZaT7
https://forms.gle/d6dVc4U9zFLDxZaT7
http://www.semiplius.lt/
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informacija el. 

laišku) 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

14. Pozityvi komunikacija. Mokytojo įtaigumas ir jo 

reikšmė ugdymo rezultatams 

Kaina 

tikslinama 

Birželio 4, 5 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Pumpurėlis“ mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas 

(Vilnius), 

A Antanaitis 

 

METODINIAI RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Diena, 

valanda 

Vieta 
Dalyviai Atsakingas 

1. Tikybos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas. 

1. Mergelė Marija – Vilties Motina (dekanas kun. 

teol. lic.  Rolandas Karpavičius). 

2. Teatriniai metodai ugdymo procese (E. 

Auškalnytė-Vaitkienė). 

3. Metodinė-edukacinė stovykla „Drauge su 

Mergele Marija“(A. Žitkuvienė). 

4. Nuotolinio mokymo patirtis ir iššūkiai 

5 d. 

15.00 val. 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuali erdvė 

Google Meet 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Tikybos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

E. Raubaitė, 

S. Simpukienė 

 

2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

susirinkimas.  

1. Nuotolinio mokymo(si) patirtis ir iššūkiai. 

2. Metodinio būrelio II pusmečio veiklos 

aptarimas 

5 d. 

11.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedai 

ir specialieji pedagogai  

(registracija www.semiplius.lt) 

 

D. Kondrotienė, 

S. Simpukienė 

 

3. Ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo 

(kūno kultūra) mokytojų metodinio būrelio 

tarybos posėdis. Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir 

galimybės  

5 d.  

13.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį 

Ikimokyklinio ugdymo neformaliojo 

švietimo (kūno kultūra) mokytojų 

metodinio būrelio taryba 

S. Neniškytė-

Belkinienė, 

S. Simpukienė 
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4. Biologijos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas. Reflektuojame darbą nuotoliniu 

būdu: nuotolinio mokymo(si) patirtis, iššūkiai, 

ugdymo proceso organizavimas 

5 d. 

15.00 val. 

Virtuali erdvė 

tikslinama 

(prisijungimo 

nuoroda 

užsiregistravusi

ems siunčiama 

el. laišku iki 

renginio) 

Biologijos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

G. Guntarskytė-

Česnauskienė, 

J. Norvilienė 

5. Metodinė diena „Ugdymo metodai ir būdai 

priešmokyklinėje grupėje“  

6 d.  

13.00 val. 

Virtuali erdvė 

Google Meet 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

R. Polikevičiūtė-

Kirtiklienė, 

S. Simpukienė 

6. Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas. Nuotolinio mokymo(si) patirtis ir 

iššūkiai 

 

6 d. 

16.00 val. 

Virtuali erdvė 

Google Meet 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Muzikos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

D. Jokubauskienė, 

S. Simpukienė 

7. Geografijos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

posėdis.  

1. Geografijos ugdymo turinio kaita – praeities ir 

ateities kontekste.  

2. Mokytojų apklausos pateiktų siūlymų veikloms 

aptarimas 

6 d. 

16 00 val. 

Virtuali erdvė 

tikslinama 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Metodinio būrelio tarybos nariai S. Alenskienė, 

J. Norvilienė 

8. Psichologų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Žaidimai, gerinantys komandinį efektyvų 

bendravimą (D. Klumbienė). 

2. Iššūkiai dirbant nuotoliniu būdu 

7 d. 

14.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungiama 

tuo pačiu kodu) 

Psichologai 

(registracija www.semiplius.lt) 

J. Šimkūnaitė, 

S. Simpukienė 
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9. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas. 

1. MB planuotų veiklų aptarimas (M. Valančiaus 

konkurso, projekto „Knygų ekspertų kovos“ ir kt. 

veiklų situacija). 

2. Nuotolio ugdymo iššūkiai ir aktualijos. 

3. Pagalba mokytojui: Microsoft Teams 

platformos įrankių panaudojimo galimybės 

nuotolinėse pamokose (konsultuoja A. 

Tamošaitienė ir N. Bagdonaitė) 

7 d. 

15.00 val. 

Virtuali erdvė 

Google Meet 

(adresas 

siunčiamas el. 

laišku prieš 

renginį) 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt ) 

V. Jokšienė, 

A. Tamošaitienė, 

N. Bagdonaitė, 

J. Norvilienė 

10. Metodinė diena „Nuotolinio mokymo iššūkiai 

ir galimybės. Tautinių mokyklų lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojų gerosios patirties 

sklaida“ 

11 d. 

14.30 val. 

 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, 

dėstantys tautinių mažumų mokyklose 

(registracija www.semiplius.lt ) 

R. Kontrimienė, 

J. Norvilienė 

11. Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas.  

1. Geografijos ugdymo turinio kaita.  

2. Naujausių ir aktualiausių geografijos mokslo 

naujienų bei priemonių aptarimas. Geografinių 

atlasų gausa ir jų teisingas pasirinkimas 

mokyklose 

11d. 

16.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį)) 

Geografijos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

S. Alenskienė, 

V. Norvaišienė, 

J. Norvilienė 

12. Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

susirinkimas. Nuotolinio darbo iššūkiai 

12 d.  

13.30 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Socialiniai pedagogai 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Skukauskienė, 

S. Simpukienė 
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13. Užsienio (rusų) kalbos mokytojų metodinio 

būrelio mokytojų susirinkimas. 

1. Metodinio būrelio veiklos plano koregavimas 

(dėl darbo karantino sąlygomis).  

2. Svarbiausi mokymo ir mokymosi aspektai 

užsienio (rusų) kalbos pamokose dirbant 

nuotoliniu būdu (A. Dirgėlienė). 

3. Mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų 

mokiniams stiprinimas organizuojant mokinių 

projektinę veiklą: projektas „Bendraukime be 

ribų“ (N. Deviatajeva, R. Yaburova) 

12 d. 

15.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Užsienio (rusų) kalbos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

S. Rybakova, 

J. Norvilienė 

14. Užsienio (anglų) kalbos mokytojų metodinio 

būrelio mokytojų susirinkimas „Kolegialus 

mokymasis“: 

1. Metodika, ugdant vyresniųjų (gimnazijos) 

klasių mokinių rašymo gebėjimus per pamokų 

ciklą „Once upon a photo story…“( B. 

Buinevičienė). 

2. Žodyno galios stiprinimas („Useful tips for 

vocabulary learning“). 

3. Metodinio būrelio veiklos plano koregavimas 

(dėl darbo karantino sąlygomis) 

12 d. 

15.00 val. 

Virtuali erdvė 

tikslinama 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Užsienio (anglų) kalbos mokytojų 

metodinio būrelio mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

K. Rudienė,  

J. Norvilienė 

15. Mokytojo padėjėjų metodinio būrelio 

susirinkimas. Iššūkiai dirbant nuotoliniu būdu 

12 d. 

15.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Mokytojo padėjėjai 

(registracija www.semiplius.lt) 

R. Žadeikė, 

S. Simpukienė 
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16. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų direktoriaus 

pavaduotojų, skyrių vedėjų ir metodininkų 

metodinio būrelio tarybos posėdis. 

1. Metodinio būrelio I pusmečio veiklos 

aptarimas ir perspektyva. 

2. Nuotolinio mokymosi iššūkiai: Adomo Brako 

dailės mokyklos mokytojų patirtis (apklausos 

duomenys) (J. Šakinienė) 

13 d.  

10.00 val. 

Virtuali erdvė 

tikslinama 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

direktoriaus pavaduotojų, skyrių vedėjų 

ir metodininkų metodinio būrelio taryba 

(registracija www.semiplius.lt) 

J. Šakinienė, 

J. Norvilienė 

17. Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

ankstyvojo ugdymo pogrupio narių susirinkimas. 

Nuotolinio mokymo iššūkiai ir patirtys 

14 d. 

15.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Anglų kalbos mokytojai, dirbantys 

pradinėse klasėse 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

L. Pranevičė, 

J. Norvilienė 

18. Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio 

tarybos posėdis.  

1. Nuotolinio mokymo aktualijos.  

2. Metodinio būrelio veiklų organizavimas 

14 d. 

15.00 val. 

Virtuali erdvė 

Google Meet 

(adresas 

siunčiamas el. 

laišku prieš 

renginį) 

Kūno kultūros mokytojų metodinio 

būrelio taryba 

I. Malakauskienė, 

S. Simpukienė 

19. Etikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Etikos dienos minėjimas „Gėrio knyga“. 

2. Diskusija „Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai. 

Kaip mums sekėsi“ 

19 d. 

15.00 val. 

Virtuali erdvė 

Google Meet 

(adresas 

siunčiamas el. 

laišku prieš 

renginį) 

Etikos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

N. Kasradze, 

S. Simpukienė 

http://www.semiplius.lt/
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20. Metodinė diena „Nuotolinis technologinis 

ugdymas. Nauja patirtis“ 

19 d. 

16.00 val. 

Virtuali erdvė 

Google Meet 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Technologijų mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Ronkus, 

S. Simpukienė 

21. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų diskusija „Ar 

tikrai nuotolinio ugdymo iššūkis įveiktas? 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų patirtis“ 

20 d. 

14.00 val. 

Virtuali erdvė 

Google Meet 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 

 

22. Šokio mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Tarptautinės šokio dienos atgarsiai. 

2. Nuotolinio mokymosi iššūkiai: vertinimo 

pokyčiai bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

įstaigose. 

3. Mokslinės metodinės konferencijos 

organizavimas: formatas, temos ir datos 

nusistatymas 

19 d. 

13.30 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Šokio mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

I. Stankevičienė, 

D. Mockuvienė, 

S. Simpukienė 

23 Socialinės pedagoginės pagalbos atvejo analizės 

grupė. Pagalba vyresniųjų klasių mokiniams 

 

 

21 d. 

13.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Socialiniai pedagogai (pirmas pogrupis) D. Kujalienė, 

A. Skukauskienė, 

S. Simpukienė 

http://www.semiplius.lt/
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24. Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 

tarybos posėdis. Diskusija „Vertinimo ir 

įsivertinimo, refleksijos metodai pradinėse 

klasėse“ 

21 d. 

14.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Pradinių klasių mokytojų metodinio 

būrelio taryba 

(registracija www.semiplius.lt) 

R. Zaicienė, 

S. Simpukienė 

25. Prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas.  

1. Diskusija „Nuotolinis prancūzų kalbos 

mokymas – naujų atradimų pradžia“.  

2. Metodinio būrelio veiklų perspektyva naujuose 

mokslo metuose 

22 d. 

15.00 val. 

Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centras 

arba  

Virtuali erdvė 

(pagal atskirą 

pranešimą) 

Prancūzų kalbos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

R. Klimienė, 

J. Norvilienė 

26. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų metodinio būrelio tarybos 

posėdis. 2020 m. metodinio būrelio I pusmečio 

veiklos aptarimas ir II pusmečio veiklų 

planavimas 

25 d. 

13.00 val. 

Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centras  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų 

ir specialiųjų pedagogų metodinio 

būrelio taryba 

D. Kondrotienė, 

S. Simpukienė 

 

27. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų meninio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų ir jų šeimų saviraiškos skatinimo 

virtualaus projekto „Kūrybiška šeima“ 

įgyvendinimo aptarimas (V. Einikienė). 

2. Pasidalijimas mokymo patirtimi ir iššūkiais 

26 d. 

13.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio 

ugdymo mokytojai  

(registracija www.semiplius.lt) 

 

V. Einikienė, 

S. Simpukienė 

 

28. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio tarybos posėdis. Metodinio būrelio I 

pusmečio veiklos apibendrinimas 

27 d. 

14.00 val. 

Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centras 

Priešmokyklinio ugdymo metodinio 

būrelio taryba 

R. Polikevičiūtė-

Kirtiklienė, 

S. Simpukienė 
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29. Socialinės pedagoginės pagalbos atvejo analizės 

grupė. Pagalba jaunesniųjų klasių mokiniams ir 

ikimokyklinukams 

28 d. 

13.00 val. 
Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Socialiniai pedagogai (antras pogrupis) D. Kujalienė, 

A. Skukauskienė, 

S. Simpukienė 

30. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio tarybos posėdis. Metodinio būrelio I 

pusmečio veiklos analizė ir II pusmečio veiklų 

organizavimas 

28 d. 

14.00 val. 

Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centras 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio taryba 

G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 

 

 

PLANUOJAMI KURSAI  

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Kursų 

kaina 

Diena, 

laikas 
Vieta Dalyviai 

Lektorius 

Atsakingas 

1. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kursų programa (60 akad. val.) 

 

37,00 5 d. 

10.00 val. 

 

 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko muzikos 

mokyklos bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

R. Dudzinskienė 

(Vilnius), 

V. Lideikytė 

2. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kursų programa (60 akad. val.) 

 

65,00 12 d. 

12.00 val. 

 

 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Grupė, skirta Klaipėdos 

miesto ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokytojams  

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Valaitienė, 

J. Klizaitė (KVK), 

V .Lideikytė 

3. Valstybinės lietuvių kalbos kultūros kursai (22 

akad. val.) 

28,00 Eur 18 d. 

14.00 val. 

Zoom aplinkoje 

(prisijungimo 

nuoroda 

siunčiama el. 

laišku prieš 

renginį) 

Besiatestuojantys mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

Prof. A. Drukteinis 

(KU), 

V. Lideikytė 
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PLANUOJAMI ATVIRI EDUKACINIAI, PROJEKTINIAI IR KITI KULTŪRINIAI RENGINIAI, PARODOS, AKCIJOS 

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Diena, 

valanda 
Vieta Dalyviai Atsakingas 

1. Virtuali ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio 

projekto paroda „Padėka, kurią jaučiu“ 

Gegužė Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros 

centras, 

 FB paskyra 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų  bendruomenės G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 

2. Virtuali dailės mokytojų darbų paroda „Žmogus 

ir gamta. Susitikimas“ 

Gegužė Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros 

centras, 

 FB paskyra 

Dailės mokytojai, mokiniai M. Motiejauskienė, 

S. Simpukienė 

 

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 raimonda.stirbiene@kpskc.lt 

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

Gileta Mikaločiūtė Raštinės administratorė 49 77 40 rastine@kpskc.lt 

Vilija Bernotienė Viešojo administravimo specialistė 40 03 60 vilija.bernotiene@kpskc.lt 

Silvija Simpukienė Metodininkė 
35 12 73 

8 614 97 002 
silvija.simpukiene@kpskc.lt 

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

Jovita Norvilienė Metodininkė 
49 72 48 

8 616 82 807 
jovita.norviliene@kpskc.lt 

Violeta Lideikytė Metodininkė 
49 74 12 

8 657 52 135 
violeta.lideikyte@kpskc.lt 

Algimantas Antanaitis Metodininkas 
40 12 73 

 
algimantas.antanaitis@kpskc.lt 

Edgaras Gervaitis Metodininkas 36 25 71 edgaras.gervaitis@kpskc.lt 
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Audrius Numgaudis 
Informacinių komunikacinių technologijų 

specialistas 

35 12 74 

8 657 70 746 

audrius.numgaudis@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 specialistą Audrių Numgaudį tel. (8 

46) 35 12 74, mob. 8 657 70 746. 

______________________________________ 


