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Renginio pavadinimas, veikla

Data

Vieta

Lektoriai

SPECIALIZUOTI RENGINIAI seminarai, kursai, edukacinės išvykos)
1. Seminaras "Privalomasis darbo saugos būklės
10-17
PSC,
Jolanta Birbalienė, UAB "Verslo Aljansas"
13.00 val. J. Pabrėžos g. 8 darbuotojų saugos ir sveikatos centro specialistė,
įmonėje elektroninis deklaravimas"
lektorė
2. Edukacinė išvyka "Mokymo(si) aplinkų kūrimas
Druskininkų mokyklose"

10-29,30
9.00 val.

Druskininkų
"Ryto"
I gimnazij a

Egidija Vilkienė, Druskininkų "Ryto" gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kam skirta programa

Pastabos

Įmonių vadovams,
Pagal sąrašą.
darbdavio įgaliotiems
Nemokamas
asmenims saugai ir
sveikatai
VšĮ Pranciškonų
Pagal sąrašą
gimnazijos bendruomenei

Seminarus iniciiuoia ir koordinuoja pedagogų švietimo centro metodininkė Gėnė Benetienė
KOLEGIALUS PATIRTIES PEREMIMAS (metodinė veikla)
Eil.
Renginio pavadinimas, veikla
Nr.
1. Metodinė išvyka "Lietuvos krepšinio istorijos ir
tradicijų įtaka orientuotam mokymui bei
vertybinių kompetencijų ugdymui kūno
kultūros pamokose"
2. Integruota kalbų ir dailės pamoka "Rudens
spalvos"

Data
10-18
8.00 val.

Vieta
Joniškis

Lektoriai, vykdytojai, atsakingi
Laima Idė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos kuno
kultūros mokytoja metodininkė, rajono kuno kultūros mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė

10-22
KSJMC, .
Vaiva Zekonienė, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
12.20 val. J. Pabrėžos g. 8 centro lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,
Edita Bugenienė, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
33 kab.
centro rusų kalbos mokytoja metodininkė,
Regina Burbienė, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centro dailės mokytoja,
Irena Kaltauskienė, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centro anglų kalbos vyresnioji mokytoja

1

Kam skirta programa
Kimo kultūros
mokytojams

Kalbų ir dailės
mokytojams

3. Metodinė diena "Sokis mokykloje-3"

4. Metodinis susirinkimas "Standartizuotų testų
paskirtis ir testų klausimų rengimo ypatumai"
(Pagal 8-ių dienų seminaro medžiagą"
us
engėjų o
i
5. Paskaita "IKT panaudojimas matematikos
pamokose"
6. Metodinė diena "MOBIS informacinės sistemos
diegimas mokyklų bibliotekose"

SUDERINTA
~etingos rajon0.Javivaldybės
Svietirno skyrįpfts vedėjas

Kretingos rajono Zivilė Adomaitienė, Kretingos meno mokyklos šokio mokytoja
kultūros centras ekspertė,
Lietuvos šokio mokytojų asociacija,
Ugdymo plėtotės centras
Jūratė Menčinskienė, Darbėnų gimnazijos fizikos mokytoja
10-28
PSC,
10.00 val. J. Pabrėžos g. 8 rnetodininkė
10-26
9.00 val.

10-29
KSMJC
10.00 val.
10-31
J. Pabrėžos
10.00 val. universitetinė
gimnazija

Sokio mokytojams

Fizikos mokytojams

Siaulių universiteto lektorius

Matematikos
mokytojams
Sofija Jurkuvienė, Jokubavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės Bibliotekininkams
mokyklos bibliotekininkė, bibliotekininkų metodinio būrelio
pirrnininkė,
Snieguolė Jandalovienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės
gimnazijos skaityklos vedėja
Metodinę veiklą inicijuoja ir koordinuoja pedagogų švietimo centro metodininkė Aušra Zebitienė
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