2
Eil.
Nr.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Renginio pavadinimas, veikla
Seminaras „Individualios mokinių pažangos stebėsenos
sistema (VIP)“

Data,
Vieta
valanda
12-16
J. Pabrėžos
12.00 val. universitetinė
gimnazija

Lektoriai

Kam skirta programa

Pastabos

Natalija Kaunickienė, Šiaulių
Salduvės progimnazijos direktorė

J. Pabrėžos
Seminaro kaina
universitetinės
– 9,00 €
gimnazijos
bendruomenei
12-27
L.-d.
Edita Mėžetienė, Viešosios įstaigos Lopšelio-darželio
Seminaro kaina
Seminaras „Microsoft Office galimybės auklėtojo
9.30
val.
„Ąžuoliukas“
Pranciškonų
gimnazijos
informacinių
„Ąžuoliukas“
– 13,00 €
darbe organizuojant ugdymo procesą“
technologijų vyresnioji mokytoja
ikimokyklinio ugdymo
pedagogams
Seminaras „Problemų sprendimu grįstas mokymasis Z
12-27 Vydmantų
Jūratė Litvinaitė, Vilniaus Vytauto Vydmantų gimnazijos
Seminaro kaina
10.00 val. gimnazija
Didžiojo gimnazijos istorijos
pedagogų bendruomenei – 15,00 €
kartai. Kaip jį organizuoti?“
mokytoja ekspertė, žurnalistė
Seminaras „Google įrankių taikymas ugdyme“
12-28
L.-d.
Edita Mėžetienė, Viešosios įstaigos Lopšelio-darželio
Seminaro kaina
9.30 val. „Ąžuoliukas“
Pranciškonų gimnazijos informacinių „Ąžuoliukas“
– 13,00 €
technologijų vyresnioji mokytoja
ikimokyklinio ugdymo
pedagogams
Seminaras „Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų
12-28
Švietimo centras „Diemedžio“ ugdymo centro
Švietimo centro
Pažymos kaina –
10.00
val.
komanda:
Aurelija
Kasparavičienė,
pedagoginės
0,87 €
sutrikimų, ugdymas ir kompleksinės pagalbos teikimo
Švietimo pagalbos ir konsultavimo
psichologinės pagalbos ir
galimybės“
skyriaus vedėja, Asta Lukauskienė, suaugusiųjų ir jaunimo
psichologė, Aistė Pielikienė,
mokymo skyrių
vyresnioji specialioji pedagogė ir
darbuotojams
logopedė, Ramutė Stankuvienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Vytautas Girčius, auklėtojas
metodininkas
Seminaras „Produktyvusis mokymasis: diegimo
12-29
Švietimo centras Simona Plienaitytė, Švietimo ir
Švietimo centro
Seminaro kaina
11.00 val.
mokslo ministerijos Švietimo
suaugusiųjų ir jaunimo – 15,00 €
ypatumai ir galimybės“
aprūpinimo centro projektų
mokymo , pedagoginės
administravimo skyriaus vyresnioji
psichologinės pagalbos
specialistė,
skyrių darbuotojams,
dr. Auksė Petruškevičiūtė, Lietuvos ugdymo įstaigų
edukologijos universiteto lektorė
pedagogams
Pirmadieniais,
Švietimo centras Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos
Mokytojams, rajono
Pagal sąrašą
Anglų kalbos kursai Beginner A1 lygis
trečiadieniais
(pradžiamokslis)
universitetinės
gimnazijos
anglų
bendruomenei
18.00 val.
kalbos mokytoja metodininkė
Seminarus inicijuoja ir koordinuoja švietimo centro metodininkė Gėnė Benetienė

3
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, veikla

Data,
valanda

Vieta

Lektoriai, vykdytojai, atsakingi

Kam skirtas renginys

KOLEGIALUS PATIRTIES PERĖMIMAS (metodinė veikla)
1.

Festivalis „Dainuoju su... (mokytoju,
mama, tėčiu, draugais...)“

2.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

3.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

4.

Šventinė popietė „Kai laukiame šventų
Kalėdų...“
Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

5.

6.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

7.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

8.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

9.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

10.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

11.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

12-01
Kurmaičių
Kurmaičių pradinės mokyklos komanda:
11.00 val. pradinė mokykla Genina Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Janina Kripienė, muzikos mokytoja metodininkė
12-01
Švietimo centras Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
15.00 val.
anglų kalbos mokytoja metodininkė, anglų kalbos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
12-02
Švietimo centras Virginija Kaunienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos13.00 val.
daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo pedagogė
metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
12-05
Švietimo centras Nijolė Narmontaitė, aktorė, rašytoja,
15.00 val.
Paulius Kovas, lektorius
12-06
Švietimo centras Daiva Stonkienė, mokyklos-darželio „Žibutė“ pradinio ugdymo
13.00 val.
mokytoja metodininkė, Kretingos zonos pradinio ugdymo
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
12-06
Švietimo centras Angelė Kleinauskaitė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos logopedė
14.00 val.
metodininkė, specialioji pedagogė metodininkė, logopedų,
specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
12-06
Švietimo centras Rasa Stonkuvienė, Vydmantų gimnazijos direktoriaus
14.00 val.
pavaduotoja ugdymui, direktorių pavaduotojų metodinio būrelio
pirmininkė
12-07
Švietimo centras Inga Būgienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos
15.00 val.
ekonomikos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
12-07
Pedagoginės
Daiva Martinkuvienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
15.00 val. psichologinės
psichologė, psichologų metodinio būrelio pirmininkė
pagalbos skyrius
12-07
VšĮ Pranciškonų Rūta Jankuvienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos
15.00 val. gimnazija, 201 vokiečių kalbos mokytoja ekspertė, vokiečių kalbos mokytojų
kab.
metodinio būrelio pirmininkė
12-08
Švietimo centras Irena Raišuotienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro
13.00 val.
pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Kartenos zonos pradinio
ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Pedagogams

Anglų kalbos mokytojams

Priešmokyklinio ugdymo
pedagogams

Rajono metodinių būrelių
pirmininkams
Kretingos zonos pradinio
ugdymo mokytojams
Logopedams, specialiesiems
pedagogams
Direktorių pavaduotojams

Ekonomikos mokytojams

Psichologams

Vokiečių kalbos mokytojams

Kartenos zonos pradinio
ugdymo mokytojams

4
Eil.
Nr.

12.
13.

Renginio pavadinimas, veikla
Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“
Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

14.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

15.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

16.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

17.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

18.

Šventinė popietė „Kalėdų paslaptis“

19.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“
Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

20.

21.

Supervizija „Psichologinio konsultavimo
atvejo analizės grupė“

Data,
Vieta
Lektoriai, vykdytojai, atsakingi
valanda
12-08
Švietimo centras Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė
14.30 val.
ekspertė, socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
12-09
Švietimo centras Virginija Valiūnienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos
14.00 val.
kūno kultūros mokytoja metodininkė, kūno kultūros mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
12-12
Švietimo centras Vilius Adomaitis, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos
15.00 val.
geografijos mokytojas metodininkas, geografijos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkas
12-12
J. Pabrėžos
Aidas Kutelis, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
15.00 val. universitetinė
informacinių technologijų mokytojas metodininkas, informacinių
gimnazija
technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkas
12-13
Švietimo centras Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
14.00 val.
prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, prancūzų kalbos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
12-13
Švietimo centras Irma Šedienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių
15.00 val.
kalbos mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
12-14
Švietimo centras Julija Mačiukienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro
14.00 val.
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Jurgita Kripienė, Rūdaičių mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Genina Jonaitienė, Kurmaičių pradinės mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
Rasa Stonkuvienė, Vydmantų gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, direktorių pavaduotojų metodinio būrelio
pirmininkė
12-14
Švietimo centras Irena Grabienė, Vydmantų gimnazijos etikos mokytoja
14.00 val.
metodininkė, etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
12-14
J. Pabrėžos
Valdonija Karaliūnienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės
14.00 val. universitetinė
gimnazijos dailės mokytoja ekspertė, dailės mokytojų metodinio
gimnazija
būrelio pirmininkė
12-14
Pedagoginės
Dalia Kujalienė, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos
15.00 val. psichologinės
psichologė, supervizorė,
pagalbos skyrius Rita Meilutienė, Darbėnų gimnazijos psichologė

Kam skirtas renginys
Socialiniams pedagogams
Kūno kultūros mokytojams

Geografijos mokytojams

Informacinių technologijų
mokytojams
Prancūzų kalbos mokytojams

Lietuvių kalbos mokytojams

Direktorių pavaduotojams

Etikos mokytojams
Dailės mokytojams

Psichologams

5
Eil.
Nr.

Data,
Vieta
Lektoriai, vykdytojai, atsakingi
valanda
12-14
Švietimo centras Aušra Bončkienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
15.00 val.
matematikos mokytoja metodininkė, matematikos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
gruodžio 14 M. Valančiaus Lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda:
d.-sausio 6 d. viešoji
Zita Domarkienė, direktorė,
biblioteka
Diana Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,
ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Skaistė Kulberkienė, meninio ugdymo vyresnioji mokytoja
12-20
L.-d. „Pasaka“ Lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda:
10.00 val.
Zita Domarkienė, direktorė,
Diana Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,
ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Vaida Adomavičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
12-28
M. Daujoto
Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda:
10.00 val. pagrindinė
Julius Gindulis, direktorius,
mokykla
Raimunda Viskontienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė,
Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Renginio pavadinimas, veikla

22.

Susirinkimas „2017 m. veiklos
planavimas“

23.

Paroda „Mūsų Kalėdos“

24.

Paroda „Moliūgėlio kelionė į pasakų
šalį“

25.

Metodinė diena „Metodinės veiklos
organizavimas mokykloje: geroji
patirtis“

Kam skirtas renginys
Matematikos mokytojams

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogams

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogams

Klaipėdos rajono Gargždų
„Kranto“ pagrindinės
mokyklos metodinių grupių
pirmininkams, mokyklos
vadovams

Metodinę veiklą inicijuoja ir koordinuoja švietimo centro metodininkė Rima Ramoškienė

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VEIKLA
1.
2.

Paskaita „Vaikų baimės – ko jie bijo ir
kaip jiems padėti“
Praktinis užsėmimas „Pamokos
planavimas“

3.

Meno terapijos užsiėmimas

4.

Paskaita „Streso prigimtis ir įveika“

12-01
L.-d. „Pasaka“
17.00 val.
12-02
Suaugusiųjų ir
14.30 val. jaunimo
mokymo skyrius
12-05
Kūlupėnų
12.00 val. M. Valančiaus
pagrindinė
mokykla
12-06
L.-d. „Žilvitis“
13.30 val.

Rima Gruožaitė-Serepinienė, pedagoginės psichologinės
pagalbos skyriaus psichologė
Vaidota Vaišienė, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus
vedėja
Renata Kupšytė, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus
psichologė

Monika Pranauskienė, pedagoginės psichologinės pagalbos
skyriaus psichologė

Lopšelio-darželio „Pasaka“
ugdytinių tėvams
Suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo skyriaus
pedagogams
Kūlupėnų M. Valančiaus
pagrindinės mokyklos 9
klasės mokiniams
Lopšelio-darželio „Žilvitis“
ir mokyklos-darželio
„Žibutė“ pedagogams

6
Eil.
Nr.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Renginio pavadinimas, veikla
Kompleksinis pedagoginis-psichologinis
raidos (negalių, sutrikimų, mokymosi
sunkumų) vertinimas

Data,
valanda
12-07
9.00 val.

12-12
9.30 val.
12-16
9.00 val.
Relaksacijos užsiėmimai
12-14
12.00 val.
Klasės valandėlės „Jaučiuosi graži.
12-19
10 val.
Valgymo sutrikimų prevencija“
Paskaita „Streso įveika“
12-29
12.00 val.
Praktiniai matematikos užsiėmimai
Ketvirtadieniais
15.00 val.
Socialinių įgūdžių lavinimo pratybos
Ketvirtadieniais
15.00 val.
Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai Pirmadieniai
s
16.00 val.
Gabių ir talentingų vaikų atpažinimo
Antradieniai
(Darbėnų gimnazijoje) II etapo vykdymas s
naudojant Wechslerio intelekto skalę
vaikams (WISC-III)
Individualus psichologinis konsultavimas, Derinama su
psichologinės pagalbos teikimas
klientais

Vieta
Kartenos
mokykladaugiafunkcis
centras
Rūdaičių
mokykla
L.-d. „Žilvitis“
Rūdaičių
mokykla
Vydmantų
gimnazija
Kurmaičių
pradinė mokykla
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius

Lektoriai, vykdytojai, atsakingi
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus komanda:
Eglė Deksnienė, psichologė,
Renata Galdikienė, Elena Slušnytė, specialiosios pedagogės,
Raminta Staškauskienė, logopedė

Kam skirtas renginys
Kartenos mokyklosdaugiafunkcio centro
ugdytiniams

Rūdaičių mokyklos
ugdytiniams
Lopšelio-darželio „Žilvitis“
ugdytiniams
Renata Kupšytė, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus
Rūdaičių mokyklos 1-4
psichologė
klasių mokiniams
Eglė Deksnienė, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus
Vydmantų gimnazijos 5-10
psichologė
klasių mergaitėms
Renata Kupšytė, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus
Kurmaičių pradinės
psichologė
mokyklos pedagogams
Renata Galdikienė, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus M. Daujoto pagrindinės
specialioji pedagogė
mokyklos 1-2 klasių
mokiniams
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus komanda:
5-6 klasių
Eglė Deksnienė, psichologė,
10 mokinių grupei
Jolanta Židickienė, socialinė pedagogė ekspertė
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus komanda:
Teismo sprendimu
Eglė Deksnienė, psichologė,
įpareigotiems tėvams
Jolanta Židickienė, socialinė pedagogė ekspertė
Rimantė Gedrimienė, pedagoginės psichologinės pagalbos
Darbėnų gimnazijos 6 klasės
skyriaus psichologė
mokiniams

Pedagoginės
Eglė Deksnienė, Rimantė Gedrimienė, pedagoginės
psichologinės
psichologinės pagalbos skyriaus psichologės
pagalbos skyrius

Rajono ugdymo įstaigų
bendruomenių nariams,
VTAT nukreiptiems
asmenims, rajono ir mokyklų
VGK siunčiamiems
mokiniams, tėvams

7
Eil.
Nr.

14.

Data,
Vieta
Lektoriai, vykdytojai, atsakingi
valanda
Individuali pagalba vaikams ir mokiniams, Derinama su Pedagoginės
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus komanda:
turintiems kalbėjimo ar kalbos, mokymosi
klientais psichologinės
Raminta Staškauskienė, logopedė,
sutrikimų ar mokymosi sunkumų
pagalbos skyrius Eglė Deksnienė, psichologė,
Renata Galdikienė, Elena Slušnytė, specialiosios pedagogės
Renginio pavadinimas, veikla

Kam skirtas renginys
Vaikams, nelankantiems
ugdymo įstaigų ir (ar) vaikams,
kuriems ugdymo įstaigose
neteikiama reikalinga pagalba

PPP skyriaus veiklą inicijuoja ir koordinuoja pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė

VIEŠOJI VEIKLA (visuomeninė, kultūrinė, meninė raiška)

2.

Paroda „Svečiuose – išradingosios
žiemos išdaigos“
Paroda „Sukasi metų karuselė“

3.

Paroda „Spalvų ir formų žaismas“

4.
5.

Mokymai „Darbo interaktyvia lenta
pagrindai“ (pradedantiesiems)
Mokymai „Interaktyvios lentos
naudojimas ugdymo procese“
(pažengusiems)

1.

Erasmus+ projekto „Healthy we – future
guarantee“ partnerių susitikimas

2.

Erasmus+ projekto „Promoting Third
Age Education“ partnerių susitikimas

1.

12-05
15.00 val.
12-05
15.00 val.
12-05
15.00 val.
12-20
15.00 val.
12-21
15.00 val.

Švietimo centras Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo
pedagogės
Švietimo centras Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro
ikimokyklinio ugdymo pedagogės
Švietimo centras Kretingos meno mokyklos dailės mokytojai, mokiniai
Švietimo centras Rima Ramoškienė, švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams

Švietimo centras Rima Ramoškienė, švietimo centro metodininkė

Mokytojams

PROJEKTAI
12-(14-15) Švietimo centras Švietimo centro komanda:
8.00 val.
Adelė Mazeliauskienė, direktorė,
Aurelija Jedenkienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam
švietimui,
Virginija Kvietkauskienė, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
skyriaus vedėja,
Eglė Bugenytė, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus anglų
kalbos mokytoja
12-(16-17) Ryga
Švietimo centro komanda:
8.00 val.
Aurelija Jedenkienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam
švietimui,
Rima Ramoškienė, metodininkė

Projekto partneriams,
švietimo centro suaugusiųjų
ir jaunimo mokymo skyriaus
pedagogams, mokiniams
centro bendruomenei

Projekto partneriams

Projektinę veiklą inicijuoja ir koordinuoja švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė

TURIZMAS
1.

Konkursas „Kas aš esu?“

12-07
9.00 val.

Turizmo
informacijos

Rita Beržanskienė, Daiva Reinikė, švietimo centro turizmo
vadybininkės

Socialinio tinklo Facebook
vartotojams

