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

 

PLANUOJAMI KVALIFIKACINIAI RENGINIAI  

(registracijos tvirtinimas parašu – pusvalandis iki renginio pradžios) 

 

 

SEMINARAI 

 

Eil. 

Nr.  

Programos pavadinimas Seminaro 

kaina 

Diena, laikas Vieta  Dalyviai  Lektorius, atsakingas 

1. Žingsniai Microsoft Teams aplinkoje: žinios, praktika, 

įgūdžiai 

 

Kaina 

tikslinama 

3 d. 

9.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Klaipėdos suaugusiųjų 

gimnazijos bendruomenė  

(registracija 

www.semiplius.lt) 

 

L. Sadauskienė, 

T. Šniukšta 

2. Švietimo įstaigos vidaus veiklos procesų tobulinimas 

panaudojant Microsoft Office 365 ir Microsoft Teams 

aplinkas 

Kaina 

tikslinama 

4 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Svirpliukas“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

E. Gervaitis, 

T. Šniukšta 

3. Microsoft 365 programų pritaikymas ugdymo procese Kaina 

tikslinama 

4, 11, 18 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Žaliakalnio gimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

T. Volkova 

T. Šniukšta 

4. Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, socialinių Kaina 5 d. Nuotoliniu Lopšelio-darželio G. Skaisgirytė 

http://www.kpskc.lt/
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įgūdžių ugdymas bendraamžių pagalba tikslinama 10.00 val. būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

„Berželis“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

 

5. Aukšta vidinė ir tarpasmeninė emocinė kultūra (EQ)  Kaina 

tikslinama 

6 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

„Saulėtekio“ progimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

N. Marozienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

6. Mikroklimato gerinimas įstaigoje Kaina 

tikslinama 

6 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio „Pušaitė“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Arvasevičius 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

7. Motyvacija ir savimotyvacija būti ugdytoju. Šiuolaikiško 

ugdytojo įvaizdžio kūrimas: įspūdis-įvaizdis-reputacija 

Kaina 

tikslinama 

9 d. 

10.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Traukinukas“ 

Lopšelio-darželio 

„Traukinukas“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

L. Laurinčiukienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

8. Kalbos ugdymo gairės ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

darbe 

Kaina 

tikslinama 

9 d. 

12.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Čiauškutė“ 

Lopšelio-darželio 

„Čiauškutė“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Šakienė, 

T. Šniukšta 

9. Pragmatiškas kūrybiškumas: kaip sunkiausias pamokas 

paversti nepamirštamomis 

Kaina 

tikslinama 

9 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

„Versmės“ progimnazijos 

bendruomenė (registracija 

www.semiplius.lt) 

D. Umantaitė-

Vaivadienė, 

V. Jokšienė, 

I. Malakauskienė, 

A. Ronkus, 

E. Gervaitis 

10. Bendruomenės sutelkimas nuotoliniu būdu 

 

Kaina 

tikslinama 

10 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio „Puriena“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

L. Benevičius, 

T. Šniukšta 

11. Asmeninė motyvacija, efektyvus darbingumas ir vidinė 

emocinė harmonija 

Kaina 

tikslinama 

10 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Aitvarėlis“ 

Lopšelio-darželio 

„Aitvarėlis“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas (Vilnius), 

T. Šniukšta 

http://www.semiplius.lt/
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12. Suaugusiųjų ir vaikų santykių ypatumai. Kokia aplinka 

vaikus motyvuoja perimti mūsų patirtį 

 

Kaina 

tikslinama 

10 d. 

13.00 val. 

„Vitės“ 

progimnazija 

„Vitės“ progimnazijos 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Arvasevičius 

(Vilinius), 

T. Šniukšta 

13. Socialinių-emocinių kompetencijų integravimas ugdymo 

procese 

 

Kaina 

tikslinama 

10 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Liepaitė“ 

Lopšelio-darželio 

„Liepaitė“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Servutienė 

(Šiauliai), 

T. Šniukšta 

14. Socialinių-emocinių kompetencijų integravimas ugdymo 

procese 

 

Kaina 

tikslinama 

11 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Žiogelis“ 

Lopšelio-darželio 

„Žiogelis“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Servutienė 

(Šiauliai), 

T. Šniukšta 

15. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjai – ugdymo 

proceso dalyviai 

Kaina 

tikslinama 

11 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Eglutė“ 

Lopšelio-darželio „Eglutė“ 

ir  „Nykštukas“ 

bendruomenės 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

16. Vaikų( 2–6 m.) amžiaus tarpsnių ypatumai 

 

Kaina 

tikslinama 

12 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Pingvinukas“ 

Lopšelio-darželio 

„Pingvinukas“ 

bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

17. Asmeninė motyvacija, efektyvus darbingumas ir vidinė 

emocinė harmonija 

Kaina 

tikslinama 

12 d. 

13.00 val. 

Moksleivių 

saviraiškos 

centras 

Moksleivių saviraiškos 

centro bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas (Vilnius), 

T. Šniukšta 

18. Pozityvių santykių kultūra ir jos formavimo gairės 

švietimo organizacijos bendruomenėje 

Kaina 

tikslinama 

14 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Dobiliukas“ 

Lopšelio-darželio 

„Dobiliukas“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas (Vilnius), 

T. Šniukšta 

19. Ribų nustatymas: vaikų elgesio valdymo menas Kaina 

tikslinama 

16 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Gintarėlis“ 

Lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

20. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo sistemos 

sukūrimas dirbant hibridiniu nuotolinio mokymo 

principu 

15,00 Eur 17 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

Įvairių dalykų mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 
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laišku) 

21. Aflatoun finansinio raštingumo programos pristatymas 

Klaipėdos miesto švietimo įstaigoms 

Lietuvos 

vaikų fondo 

lėšos 

17 d. 

11.00 val. 

Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros 

centras 

Pageidaujantys 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

I. Ž. Birgelytė-

Kupčinskienė, 

(Vilnius) 

V. Lideikytė 

22. Jaunimo finansinio raštingumo, pilietiškumo ir 

socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk 

parašiuto“: „Sodros“ sistema (mokytojų ir moksleivių 

švietimas) 

Projekto 

lėšos 

18 d. 

15.00 val. 

Teams 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Pageidaujantys 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

D. Jankauskas, 

(Vilnius) 

V. Lideikytė 

23. Teigiamas mikroklimatas mokykloje. Būti darnoje su 

savimi ir kitais 

Kaina 

tikslinama 

18 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Želmenėlis“ 

Lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

24.  Švietimo įstaigos vidaus veiklos procesų tobulinimas 

panaudojant Microsoft Office 365 ir Microsoft Teams 

aplinkas 

Kaina 

tikslinama 

18–30 d. 

(Laikas 

tikslinamas) 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Klevelis“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

E. Gervaitis, 

T. Šniukšta 

25. Pokyčių valdymo svarba darbuotojų motyvacijai 
 

Kaina 

tikslinama 

19 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Giliukas“ 

Lopšelio-darželio 

„Giliukas“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

J. Karvelienė 

(Vilnius), 

T. Šniukšta 

26. Dailės terapija Kaina 

tikslinama 

21, 28 d., 

gruodžio 5 d. 

10.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Vėrinėlis“ 

Lopšelio-darželio 

„Vėrinėlis“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Kazlauskaitė, 

A. Gurjanov, 

T. Šniukšta 

27. Asmeninė motyvacija, efektyvus darbingumas ir vidinė 

emocinė harmonija 

15,00 Eur 25 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Įvairių dalykų mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

V. Pikčiūnas (Vilnius), 

T. Šniukšta 

28. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Emocinio intelekto bei profesinio meistriškumo 

mokymai“ II modulis „Ugdymo įstaigos darbuotojų 

emocinio intelekto lavinimo ir profesinio meistriškumo 

pamokos bei patirtys“ 

Kaina 

tikslinama 

25 d. 

13.00 val. 

Hermano 

Zudermano 

gimnazija 

Hermano Zudermano 

gimnazijos bendruomenės 1 

grupė (registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Blandė, 

T. Šniukšta 

29. Respublikinė teorinė-praktinė konferencija Projekto 26 d. Nuotoliniu Bendrojo ugdymo įstaigų V. Arvasevičius 

http://www.semiplius.lt/
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„Šiuolaikiniai metodai pamokoje – mokinio sėkmė“ lėšos 12.00 val. būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

mokytojai 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

(Vilnius),  

G. Drukteinis 

(Vilnius), 

G. Pocienė, 

V. Būdvytienė, 

E. Gervaitis 

30. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Emocinio intelekto bei profesinio meistriškumo 

mokymai“ II modulis „Ugdymo įstaigos darbuotojų 

emocinio intelekto lavinimo ir profesinio meistriškumo 

pamokos bei patirtys“ 

Kaina 

tikslinama 

26 d. 

13.00 val. 

Hermano 

Zudermano 

gimnazija 

Hermano Zudermano 

gimnazijos bendruomenės 2 

grupė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Blandė, 

T. Šniukšta 

31. Klaipėdos krašto geografijos mokytojų teorinė-praktinė 

konferencija „Mokyti mokykimės iš patirties“ 

Kaina 

tikslinama 

26 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Bendrojo ugdymo įstaigų 

geografijos mokytojai  

(kviečiame pranešėjus 

registruotis iki lapkričio 20 

d. 

vdg.geografija@gmail.com 

Dalyvių registracija 

www.semiplius.lt) 

S. Alenskienė, 

J. Norvilienė 

 

32. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Emocinio intelekto bei profesinio meistriškumo 

mokymai“ II modulis „Ugdymo įstaigos darbuotojų 

emocinio intelekto lavinimo ir profesinio meistriškumo 

pamokos bei patirtys“ 

Kaina 

tikslinama 

27 d. 

13.00 val. 

Hermano 

Zudermano 

gimnazija 

Hermano Zudermano 

gimnazijos bendruomenės 3 

grupė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Blandė, 

T. Šniukšta 

33. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Emocinio intelekto bei profesinio meistriškumo 

mokymai“ III modulis „Ugdymo įstaigos darbuotojų 

emocinio intelekto lavinimo ir profesinio meistriškumo 

pamokos bei patirtys“ 

Kaina 

tikslinama 

30 d. 

13.00 val. 

Hermano 

Zudermano 

gimnazija 

Hermano Zudermano 

gimnazijos bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Blandė, 

T. Šniukšta 

34. Forumas „Lyderystės laboratorija 3. 

Darbuotojų motyvacija: tipai, pažinimas. Kaip didinti 

darbuotojų motyvaciją?“ 

Kaina 

tikslinama 

Gruodžio 4 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

A. Miniotaitė 

(Vilnius),  

L. Stancelienė, 

J. Norvilienė 

 

35. Švietimo įstaigos vidaus veiklos procesų tobulinimas 

panaudojant Microsoft Office 365 ir Microsoft Teams 

aplinkas (tęsinys) 

Kaina 

tikslinama 

Data 

tikslinama 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

Regos ugdymo centro 

bendruomenė (registracija 

www.semiplius.lt) 

E. Gervaitis, 

T. Šniukšta 

mailto:vdg.geografija@gmail.com
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laišku) 

36. Švietimo įstaigos vidaus veiklos procesų tobulinimas 

panaudojant Microsoft Office 365 ir Microsoft Teams 

aplinkas (tęsinys) 

Kaina 

tikslinama 

Data 

tikslinama 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Dobiliukas“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

E. Gervaitis, 

T. Šniukšta 

37. Švietimo įstaigos vidaus veiklos procesų tobulinimas 

panaudojant Microsoft Office 365 ir Microsoft Teams 

aplinkas (tęsinys) 

Kaina 

tikslinama 

Data 

tikslinama 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija el. 

laišku) 

Lopšelio-darželio 

„Papartėlis“ bendruomenė 

(registracija 

www.semiplius.lt) 

E. Gervaitis, 

T. Šniukšta 

 

METODINIAI RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Diena, 

valanda 

Vieta 
Dalyviai Atsakingas 

1.  Praktikumas  „Bendraukime be pykčio“ 3 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Giliukas“ 

Lopšelio-darželio „Giliukas“ 

bendruomenė 

(registracija www.semiplius.lt) 

V. Šamonskienė, 

T. Šniukšta 

2. Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

posėdis.  

1. 2020 metų metodinio būrelio veiklos analizė, 

ataskaitos rengimas. 

2. 2021 metų metodinio būrelio veiklos plano projekto 

rengimas  

3. Metodinio būrelio renginių organizavimas nuotoliniu 

būdu. 

4. Vokiečių kalbos konkurso „Žiema man yra....“ 

nuostatų rengimas ir organizavimas 

3 d.  

15.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

taryba 

M. Einars, 

J. Norvilienė 

3. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) 

direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir 

mokytojų metodinis būrelio tarybos posėdis. Konkursų 

organizavimo perspektyvos šių dienų kontekste 

4 d. 

10.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

(muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų 

ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų 

metodinis būrelio taryba 

V. Purlytė, 

J. Norvilienė 

http://www.semiplius.lt/
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4. Mokytojo padėjėjų metodinio būrelio tarybos posėdis. 

2020 m. metodinio būrelio veiklų koregavimas ir 2021 

m. planavimas 

4 d. 

15.00 val. 

 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Mokytojo padėjėjų metodinio būrelio taryba 

 

R. Žadeikė, 

S. Simpukienė 

5. Biologijos mokytojų metodinio būrelio tarybos posėdis. 

Prioritetinės kryptys ir perspektyvos ugdant mokinius 

biologijos dalyko šių dienų kontekste 

4 d.  

16.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio 

taryba 

G. Guntarskytė-

Česnauskienė, 

J. Norvilienė 

6. Praktikumas „IKT priemonių panaudojimas teikiant 

informaciją šeimai“ 

5 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenė 

(registracija www.semiplius.lt) 

J. Dovydaitytė, 

T. Šniukšta 

7. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos posėdis. 2021 m. metodinio būrelio veikos 

planavimas  

5 d. 

13.30 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio taryba 

R. Polikevičiūtė-

Kirtiklienė, 

S. Simpukienė 

8. Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio tarybos posėdis. 2020 m. II pusmečio metodinio 

būrelio veiklų organizavimas 

 

5 d. 

14.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio 

ugdymo mokytojų metodinio būrelio taryba 

V. Einikienė, 

S. Simpukienė 

9. Geografijos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

posėdis.  

1. Metodinio būrelio tarybos veiklos formos ir jos 

įvairinimas.  

2. Pasirengimas tradicinei mokytojų konferencijai 

„Mokyti mokykimės iš patirties“ 

5 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

taryba 

S. Alenskienė, 

J. Norvilienė 

10. Meistriškumo pamokos. „Garso išgavimo tobulinimas, 

grojant violončele: teisingos rankų padėties svarba“ 

6 d. 

15.00 val. 

Juozo Karoso 

muzikos 

mokykla 

Užsiregistravę muzikos, styginių instrumentų 

skyrių mokytojai ir mokiniai 

V. Purlytė, 

D. Pronskienė, 

J. Norvilienė 
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11. Metodinė diena „Užduočių įvairovė užsienio (rusų) 

kalbos pamokose“ 

9 d.  

14.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Užsienio(rusų) kalbos mokytojai  

(registracija www.semiplius.lt) 

S. Rybakova, 

A. Dirgėlienė, 

J. Norvilienė 

12. Metodinė diena „Nuotolinio mokymo(si) atspindžiai. 

Šokio technikos, metodikos, ugdymo tendencijos ir 

atradimai“ 

9 d. 

14.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Šokio mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

I. Stankevičienė, 

D. Mockuvienė, 

S. Simpukienė 

13. Socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Pranešimas  „ŠMSM viešųjų konsultacijų įžvalgos dėl 

Švietimo pagalbos specialistų darbo sąlygų pokyčių“ (A. 

Skukauskienė). 

2. Metodinio būrelio tarybos rinkimai  

10 d. 

13.30 val. 

Vieta 

tikslinama 

Socialiniai pedagogai 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Skukauskienė, 

S. Simpukienė 

14. Psichologų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Psichologo prevencinis darbas. 

2. Pranešimas „Psichologas  tarpdalykinėje integracinėje 

veikloje“ (Ž. Gedgaudienė) 

11 d. 

14.00 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(adresas 

siunčiamas 

el. laišku) 

Psichologai 

(registracija www.semiplius.lt) 

J. Šimkūnaitė, 

S. Simpukienė 

15. Chemijos mokytojų metodinio būrelio tarybos posėdis. 

Atnaujinto chemijos BP  projekto aptarimas 

11 d. 

16.30 val. 

„Ąžuolyno“ 

gimnazija 

arba 

nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio taryba I. Montvydienė, 

J. Norvilienė 

16. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė valanda 

„Nuotolinė kava“ apie kolegialią patirtį 

 

12 d.  

13.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

 

G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 
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17. Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

tarybos posėdis. 

1. 2020 m. metodinio būrelio veiklos aptarimas. 

2. Metodinio būrelio tarybos veiklos perspektyva: 

tarybos narių ir pirmininko pareigos. 

3. 2021 m. veiklos metodinio būrelio ir veiklos: 

aktualijos, veiklų formos, siūlymai plano projektui 

12 d. 

(laikas 

tikslinamas) 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Informacinių technologijų mokytojų 

metodinio būrelio taryba 

L. Šimkus, 

J. Norvilienė 

18. Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui metodinio būrelio tarybos posėdis. 

1. 2020 metų metodinio būrelio veiklos analizė, 

ataskaitos rengimas. 

 2. 2021 metų  metodinio būrelio veiklos plano projekto 

rengimas 

12 d. 

15.30 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio 

taryba 

L. Stancelienė, 

J. Norvilienė 

 

19. Meistriškumo pamokos. „Smuikas. Virtuoziškumo 

pradmenų ugdymas ankstyvajame mokykliniame 

amžiuje 

13 d. 

14.00 val. 

Juozo Karoso 

muzikos 

mokykla 

Užsiregistravę muzikos, styginių instrumentų 

skyrių mokytojai ir mokiniai 

V. Purlytė, 

D. Pronskienė, 

J. Norvilienė 

20.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio tarybos 

posėdis. Pagalba jaunąjam kolegai 

17 d. 

13.30 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui, turintys iki trejų 

metų darbo patirtį 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Mickevičienė, 

S. Simpukienė 

21. Kūrybinės dirbtuvės „Emocijų suvokimas ir raiška“ 17, 24 d 
13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Bitutė“ 

Lopšelio-darželio „Bitutė“ bendruomenė 

(registracija www.semiplius.lt) 
 

R. Viršilienė,  

A. Glotovienė, 

T. Šniukšta  

22. Chemijos mokytojų metodinio būrelio tarybos posėdis.  

1. 2020 metų metodinio būrelio veiklos analizė ir 

apibendrinimas. 

  2. 2021 metų  metodinio būrelio veiklos planavimas 

18 d. 

16.30 val. 

„Ąžuolyno“ 

gimnazija 

arba 

nuotoliniu 

būdu 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio 

taryba 

I. Montvydienė, 

J. Norvilienė 

23. Metodinė diena „Smagiausios STEAM veiklos darželyje“ 19 d. 

12.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ 

bendruomenė 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

A. Levanienė, 

E. Gervaitis 

http://www.semiplius.lt/


 

 

10 

24. Socialinės pedagoginės pagalbos atvejo analizės grupė 

(pagalba vyresniojo amžiaus mokiniams) 

19 d. 

13.30 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Socialiniai pedagogai 

 

 

D. Kujalienė,  

A. Skukauskienė, 

S. Simpukienė  

 

25. Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui metodinio būrelio tarybos posėdis. 

1. 2020 metų metodinio būrelio veiklos plano 

įgyvendinimo analizės pristatymas. 

 2. 2021 metų  metodinio būrelio veiklos plano projekto 

pristatymas, aptarimas, siūlymų teikimas 

19 d. 

15.30 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

L. Stancelienė, 

J. Norvilienė 

 

26. Metodinė diena „Meninė veikla ikimokykliniame 

amžiuje: vaikų ugdymas daile“ 

24 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Papartėlis“ 

Lopšelio-darželio „Papartėlis“, „Puriena“, 

„Pumpurėlis“  bendruomenės 

(registracija www.semiplius.lt) 

O. Palevičienė 

T. Šniukšta 

27. Technologijų mokytojų metodinė diena 

„Tarpdalykinė integracija per patyriminį 

mokymą(si)“ 

24 d. 

15.00 val. 

Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros 

centras 

 arba 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Technologijų mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Ronkus, 

S. Simpukienė 

28. Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

posėdis. 2021 m. metodinio būrelio veiklos prioritetų 

aptarimas ir plano projekto rengimas 

 

24 d. 

15.00 val. 

Gedminų 

progimnazija 

217 kab.  

(arba 

nuotoliniu 

būdu) 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

taryba 

K. Rudelienė, 

J. Norvilienė 
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29. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio 

būrelio tarybos posėdis.  

1. Metodinio būrelio 2020 m. veiklos ataskaitos 

rengimas. 

2. Metodinio būrelio tarybos veiklos efektyvinimas: 

2.1. Informacijos sklaidos internetinėje erdvėje 

įgalinimas (A. Tamošaitienė); 

2.2. Metodinio būrelio tarybos narystės klausimas. 

3.  2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros metodinio 

būrelio veiklos projekto rengimas, susirinkimo 

organizavimas 

24 d. 

16.00 val. 

Google Meet 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio taryba 

V. Jokšienė, 

J. Norvilienė 

30. Metodinė diena ,,Efektyvi partnerystė: vaiko gerovės 

link“ 

25 d.  

9.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedai ir 

specialieji pedagogai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

D. Kondrotienė, 

S. Simpukienė 

31. Metodinė diena „Saugios socialinės-emocinės aplinkos 

kūrimas grupėje 

25 d. 

13.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Eglutė“ 

Lopšelių-darželių „Eglutė“, „Nykštukas“, 

„Sakalėlis“, „Pagrandukas“, „Pušaitė“ 

bendruomenės 

(registracija www.semiplius.lt) 

A. Aniulė, 

T. Šniukšta 

32. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė valanda 

„Nuotolinė kava“ apie kolegialią patirtį 

 

26 d.  

13.00 val. 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

 

 

G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 

 

33. Socialinės pedagoginės pagalbos atvejo analizės grupė 

(pagalba jaunesniojo amžiaus mokiniams) 

26 d. 

13.30 val. 

Zoom 

aplinkoje 

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Socialiniai pedagogai 

 

D. Kujalienė,  

A. Skukauskienė, 

S. Simpukienė  

 

34. Ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio 

tarybos posėdis. 

1. Metodinio būrelio 2020 m. veiklos ataskaitos 

rengimas. 

2. 2021 m. metodinio būrelio veiklos projekto rengimas. 

3. Metodinio būrelio susirinkimo organizavimas  

30 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinio 

būrelio taryba 

V. Poškienė, 

J. Norvilienė 
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35. Matematikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

1. Matematikos mokytojų metodinio būrelio 2020 m. 

veiklos ataskaita. 

2. Metodinio būrelio tarybos narių ir pirmininko 

rinkimai 

Gruodžio 1d. 

15.30 val.  

Nuotoliniu 

būdu  

(tikslesnė 

informacija 

el. laišku) 

Matematikos mokytojai 

(registracija www.semiplius.lt) 

N. Petunov, 

J. Norvilienė 

36. 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 

Gruodžio 3 d.  

15.15 val. 

Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros 

centras 

(arba 

nuotoliniu 

būdu 

Anglų kalbos mokytojai  

(registracija www.semiplius.lt) 

K. Rudelienė, 

J. Norvilienė 

 

PLANUOJAMI KURSAI  

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Kursų 

kaina 

Diena, 

laikas 
Vieta Dalyviai 

Lektorius 

Atsakingas 
1. Turizmo renginių vadovų mokymas saugos ir 

sveikatos klausimais 

 

12,00 Eur 12 d. 

14.00 val. 

Tikslinama Pageidaujantys 

(registracija www.semiplius.lt) 

L. Jackevičienė, 

V. Lideikytė 

2. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kursų programa (60 akad. val.) 

 

65,00 Eur 19 d. 

12.00 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. Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos mokinių 

paroda „Mano mylimas  miestas“ 

2–30 d. Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centras, 

FB paskyra 

Pageidaujantys T. Uporova, 

V. Lideikytė 
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2. Kūrybinis bendradarbiavimas. Respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių 

darbų paroda  „Rudens lapų simfonija“ 

2–30 d. Kauno 

sanatorinis 

lopšelis-darželis 

„Pušynėlis“ 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

neformaliojo švietimo (dailės) mokytojai ir 

ugdytiniai 

R.  Petrauskienė, 

G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 

3. Renginio „Aš – smalsus tyrėjas“ patirtys 2–30 d. Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

FB uždara grupė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai R. Polikevičiūtė-

Kirtiklienė, 

S. Simpukienė 

4. Edukacinis renginys Šv. Martyno dienai paminėti 

„Eisena su žibintais“ 

11 d.  

13.00 val. 

Įstaigų, 

dalyvaujančių 

projekte, lauko 

erdvėse 

Mokytojai, dirbantys pagal Goethes instituto 

projektą „Vokiečių kalba su Hans Hase“ 

I. Petrylienė, 

I. Alvinskaitė, 

G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 

5. Neformaliojo švietimo (dailės) mokytojų 

kūrybinių darbų paroda „Laiškas medžiui“ 

15 d. Pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centras, 

FB paskyra 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo 

švietimo (dailės) mokytojai ir ugdytiniai 

G. Kontrimienė, 

G. Petrošienė, 

S. Simpukienė 

6. 15-asis Klaipėdos miesto tautinių mažumų 

mokyklų (5–12 klasių) ir kitų bendrojo ugdymo 

mokyklų (6–12 klasių) mokinių raiškiojo 

skaitymo konkursas, skirtus rusų poetų sukaktims 

paminėti  

19 d.  

14.00 val. 

Tautinių kultūrų 

centras (K. 

Donelaičio g. 

6A) 

Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos mokytojai ir 

mokiniai 

L. Gneuševa, 

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 
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Violeta Lideikytė Metodininkė 
49 74 12 

8 640 94 100 
violeta.lideikyte@kpskc.lt 

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. 

______________________________________ 


