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KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO
2015 M. VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro (toliau – Centras) 2015 m. veiklos
planas sudaromas atsižvelgiant į miesto pedagoginės bendruomenės poreikius, plane nustatomi
metiniai įstaigos tikslai bei uždaviniai, apibrėžiami prioritetai ir priemonės uždaviniams vykdyti.
2. Planu siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti miesto mokytojų
bendrakultūrinių, profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo poreikius.
3. Planas parengtas vadovaujantis Klaipėdos miesto pedagoginės bendruomenės poreikiais,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus
numatytais 2015 m. švietimo veiklos prioritetais, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto mokytojų
metodinių būrelių veiklos nuostatus, 2015 m. Klaipėdos miesto mokytojų metodinių būrelių darbo
planus.
4. Programą įgyvendins Centro administracija, pedagoginiai darbuotojai, aptarnaujantis
personalas, miesto mokytojų metodinių būrelių nariai.
II. 2014 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
5. Įgyvendinant Centro 2014 m. veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti miesto švietimo
bendruomenei aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šio tikslo realizavimui buvo
įgyvendinami keturi uždaviniai.
5.1. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – laiduoti veiksmingą Centro veiklą – buvo atliktas
įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, tirtas kvalifikacijos tobulinimo seminarų poreikis pagal
tematiką. Patikslinus poreikius, buvo parengtos ir vykdomos naujos kvalifikacijos tobulinimo
programos. Aktyviai dirbo Centro taryba.
5.2. Įgyvendinant Kvalifikacijos tobulinimo programą, buvo parengtos ir įgyvendintos 286
kvalifikacijos tobulinimo programos, organizuota 336 kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kuriuose
dalyvavo 11 169 mokytojai.
2014 metais kvalifikacijos tobulinimo seminaruose buvo nagrinėjamos pedagoginės
sistemos efektyvinimo, mokyklos organizacijos bei švietimo sistemos tobulinimo temos, atnaujintų
ugdymo programų diegimo, pagalbos mokiniui organizavimo, mokyklos vaidmens stiprinimo
kuriant atvirą pilietinę visuomenę, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei profesinio
mokymo paslaugų plėtros, informacinių komunikacinių technologijų taikymo mokykloje temos.
Centro metodininkai stebėjo ir fiksavo organizuotų kvalifikacijos tobulinimo seminarų
aktualumą, turinio informatyvumą, praktinę vertę, lektorių sugebėjimus dirbti su auditorija, jų darbo

formų ir taikomų metodų patrauklumą. Organizuojant kvalifikacijos tobulinimo seminarus, buvo
atsižvelgiama į metodinių būrelių, mokytojų pageidavimus, paisoma seminarų dalyvių nuomonių.
5.3. Vykdant metodinę veiklą ir pedagoginės patirties sklaidą, buvo organizuojami gerosios
pedagoginės patirties pristatymai įvairia tematika: pedagoginė sistema (ugdymo tikslai, turinys,
metodai, mokymosi motyvacija); mokykla (organizacijos kultūra, vadyba, mikroklimatas); švietimo
sistema (švietimo politika, ugdymo turinys, mokymosi pasiekimų vertinimas). Tinkamai
bendradarbiaujama su miesto mokytojų metodiniais būreliais.
Nuolat tobulinama Edukacinio banko veikla, naudojamasi galimybe atsisiųsti ir naudotis
paskelbtais mokytojų metodiniais darbais. Centro iniciatyva buvo organizuotos respublikinės ir
miesto konferencijos, pedagoginės patirties seminarai, atviros pamokos, miesto mokytojų metodinių
darbų parodos, edukacinės išvykos.
5.4. Vykdant kultūrinę veiklą, buvo įgyvendintas kūrybinis projektas „Kūrybiška mokykla“,
organizuojami valstybinių švenčių minėjimai, miesto mokytojų kūrybiniai vakarai, dainuojamosios
poezijos popietės, mokytojų ir mokinių kūrybinės parodos ir kt.
6. 2014 metų veiklos programos vertinimas taikant SSGG metodiką
Stiprybės
1. Didelė kvalifikacinių programų pasiūla

3. Sėkmingas gerosios pedagoginės patirties
sklaida
4. Pakankamos įstaigos specialistų
kompetencijos ir gebėjimai

Silpnybės
4. Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų,
tęstinių mokymų stoka
2. Nepakankamas mokytojų kvalifikacijos
poreikių tyrimų organizavimas
3. Silpnas grįžtamasis ryšys su mokytojais,
dalyvaujančiais seminaruose
4. Informacinių komunikacinių technologijų
nepakankamas išnaudojimas

Galimybės

Grėsmės

2. Didelis seminarų lankytojų skaičius

1. Racionalus aplinkos išlaikymo resursų
kaupimas
2. Nuolatinės profesinės pagalbos mokytojui
sistemos kūrimas
3. Šalies ir užsienio kvalifikacijos tyrimų
metodikų studijavimas ir taikymas
4. Bendrų programų su aukštosiomis
mokyklomis rengimas

1. Tarptautinių projektai orientuoti į dideles
finansines galimybes turinčias įstaigas ir
organizacijas
2. Ribotos šalies finansinės ekonominės galimybės
3. Vieningų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir
rezultatų tyrimo metodikų šalyje stoka
4. Ilgalaikių programų nepopuliarumas švietimo
įstaigose

III. VIZIJA, MISIJA, STRATEGINIS TIKSLAS, METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS
PRIORITETINĖS KRYPTYS
7. Vizija. Moderni pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas
edukacines paslaugas, besiorientuojanti į regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą bei
švietimo sistemos aktualijas.
8. Misija. Modernus neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei pedagoginės patirties sklaidos
centras, padedantis pedagogams įgyvendinti pagrindinius švietimo reformos uždavinius, tiriantis ir
prognozuojantis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, skatinantis diegti pažangias
iniciatyvas, padedančias pedagogams tobulinti savo profesinį meistriškumą ir ugdymo procesą,
tenkinantis pedagogų visuomeninius – kultūrinius poreikius.
9. Strateginis tikslas – užtikrinti miesto švietimo bendruomenei aukštą švietimo paslaugų
kokybę ir prieinamumą.
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10. Prioritetinė veiklos kryptis – pažangių iniciatyvų, padedančių pedagogams tobulinti
ugdymo procesą, skatinimas ir diegimas.
11. Metiniai veiklos tikslai:
11.1. maksimaliai patenkinti miesto mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius,
11.2. užtikrinti gerosios pedagoginės patirties sklaidą.
IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
12. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:
12.1. Laiduoti veiksmingą Centro veiklą.
Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas asmuo
ar vykdytojas

Vykdymo
terminai

A. Zvėrka

Kovas

A. Zvėrka

Sausis –
gruodis
Sausis –
gruodis

9.

Atlikti 2014 m. Centro veiklos kokybės
įsivertinimą
Atlikti institucinio lygio kvalifikacijos
tobulinimo programų įvertinimą
Pratęsti nebegaliojančias
bendradarbiavimo sutartis su miesto
švietimo, kultūros įstaigomis,
nevyriausybinėmis bei visuomeninėmis
organizacijomis
Dalyvauti tarptautiniuose, šalies bei
miesto projektuose
Turtinti Edukacinį banką, kaupti
metodines ir mokymo priemones
Naujais leidiniais turtinti įstaigos
biblioteką
Organizuoti Centro darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą
Organizuoti miesto mokytojų metodinių
būrelių I ir II pusmečio veiklos
aptarimus
Tobulinti Centro įvaizdį

10.

Organizuoti viešuosius pirkimus

A. Berniūnas

11.

Planuoti įstaigos biudžetą, tvarkyti
buhalterinės apskaitos dokumentus
Organizuoti įstaigos raštvedybos ir
archyvo tvarkymą
Gerinti įstaigos interjerą ir eksterjerą

R. Barauskienė

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

12.
13.

A. Zvėrka

Metodininkai
L. Šeske
I. Bubliauskaitė
A. Zvėrka
A. Zvėrka
A. Zvėrka

I. Bubliauskaitė
A. Berniūnas

Priemonės
įgyvendinimo
forma
Įsivertinimo
aplankas
Įvertintos
programos
Sutartys

Sausis –
gruodis
Sausis –
gruodis
Sausis –
gruodis
Sausis –
gruodis
Birželis
gruodis

Projektai

Sausis –
gruodis
Sausis –
gruodis
Sausis –
gruodis
Sausis –
gruodis
Sausis –
gruodis

Reklaminiai
leidiniai
Vieš. pirkimų
dokumentai
Buhalteriniai
dokumentai
Raštinės
dokumentai
Patalpos,
želdiniai

Įsigytos
priemonės
Įsigytos
knygos
Kv. tob.
pažymėjimai
Susirinkimų
protokolai

12.2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, esant poreikiams, juos koreguoti.
Eil.
Tema, trukmė
Tikslinė grupė
Nr.
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos Ugdymo karjerai
specialistai
1. bendrajam priėmimui organizuoti
sistemos praktinis naudojimas. (6 val.).
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Vykdymas Lektoriai
I pusmetis

R. Mantrimienė
O. Kardauskė

2.
3.
4.

5.

Į(si)traukimo galia ir svarba ugdant
karjerai. (6 val.).
Sėkminga vaiko karjera – laimingas
žmogus ir turtinga šalis. (6 val.).
Mentoriaus vertinimo problemos
studentų praktikoje. II dalis. (6 val.).

Ugdymo karjerai
specialistai
Ugdymo karjerai
specialistai
Kūno kultūros
mokytojai

II pusmetis R. Mantrimienė
U. Petraitienė
II pusmetis R. Mantrimienė

Zumba fitnes- šokių ir kūno kultūros
pamokos linksmai. (6 val.).
Vaikų lengvoji atletika. (6 val.).

Kūno kultūros
mokytojai
Kūno kultūros
mokytojai
Kūno kultūros
mokytojai
Kūno kultūros
mokytojai
Ikimokyklinio
ugdymo, teatro
mokytojai,
klasių vadovai
Teatro mokytojai
Ikimokyklinio
ugdymo, teatro
mokytojai,
klasių vadovai
Ikimokyklinio
ugdymo, teatro
mokytojai
Muzikos
mokytojai

I pusmetis

Doc. dr.
A.Šarkauskienė
(KU)
L. Maškova

I pusmetis

D. Virbickas

I pusmetis

P. Mačernis

Muzikos
mokytojai

I pusmetis

Muzikos
mokytojai
Muzikos
mokytojai

I pusmetis

D. Jakubauskienė
V. Auglienė
E. Mockuvienė
G. Zeicaitė

6.

Badmintono mokymas mokykloje.
(6 val.).
7. Tinklinis mokykloje.
(6 val.).
8.
Vaidinimo kūrimo etapai
ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo
įstaigose.
(6 val.).
9. Vaikiškas grimas. (6 val.).
10. Spektaklio scenovaizdžio kūrimas.
(6 val.).
11. Mokyklinių švenčių scenografija
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklose. (6 val.).
12. Muzikinių kompiuterinių programų
panaudojimas muzikos pamokose ir
neformaliame ugdyme. (6 val.).
13. Muzikos pamoka šiandien: metodai,
diferencijavimas, vertinimas, refleksija.
(6 val.).
14. Žmogaus balso anatomija.
(6 val.).
15. Muzikos vadovėliai, darbas su jais.
(6 val.).
16. Fortepijono pedagogika: tradicijos ir
alternatyvos. (6 val.).

Muzikos
mokytojai

17. Berniukų chorų vokalo ypatumai.
(6 val.).

Muzikos
mokytojai

18. Mokyklos ir šeimos
bendradarbiavimas: projektų ir
skaitmeninių technologijų vaidmuo
pamokose ir neformalaus švietimo
užsiėmimuose. (6 val.).

Šokio mokytojai

4

I pusmetis

II pusmetis S. Tarvydaitė
II pusmetis P. Pacenka
I pusmetis

Ž.Dargytė

I pusmetis
I pusmetis

I. Stančikienė
R. Svytytė

II pusmetis I. Stančikienė

II pusmetis Prof.
R. Girdzijauskienė
(KU)
Vasaris
S. Wilson
(Didžioji Britanija)
A. Kučinskienė
(Kaunas)
Vasaris
R. Adomaitis
(Šiauliai)
P. Mikutis
I pusmetis S. Rudelis
K. Rudelienė
G. Jonauskas

19. IKT įrankiai šiuolaikiškos pamokos
kūrimui, meninės raiškos tobulinimui.
(6 val.).
20. Ugdymo efektyvinimas kuriant
palankias mokymo(si) aplinkas.
(6 val.).
21. Projektas – kaip ugdymo ir
mokymo(si) metodas. Projekto
valdymo įrankiai. (6 val.).
22. Ugdymo turinio valdymas šokio
pamokoje. (6 val.).
23. Interaktyvi projektinė siena.
(6 val.).
24. Dailininkai Rytų Prūsijoje.
Karaliaučiaus meno akademija. Nidos
dailininkų kolonija. II dalis. (6 val.).
25. Forma ir erdvė. (6 val.).
26. Fotografija ir medijos menas. Filmo
kūrimo technologija. (12 val.).
27. Scenografija. Paprasta ir sudėtinga.
(6 val.).
28. Viešieji pirkimai. Pasiruošimas auditui.
(6 val.).
29. Turizmo renginių vadovų mokymas
saugos ir sveikatos klausimais.
(6 val.).
30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.

Šokio mokytojai

I pusmetis

S. Rudelis
G. Jonauskas

Šokio mokytojai

I pusmetis

S. Rudelis
A. Jankauskienė

Šokio mokytojai

I pusmetis

S. Rudelis
G. Jonauskas

Šokio mokytojai

I pusmetis

Dailės ir kiti
mokytojai.
Dailės mokytojai

I pusmetis

S. Rudelis
G. Jonauskas
K. Jakubavičienė
R. Baukaitė
K. Jakubavičienė
R. Baukaitė

Dailės mokytojai
Dailės mokytojai

I pusmetis S. Bertulis
II pusmetis A. Anglickienė
(Vilnius)
II pusmetis S. Kanaverskytė
R. Baukaitė
I-II
T.Vasiliauskas
pusmetis
(Kaunas)
I-II
J. Birbalienė
pusmetis
(Tauragė)

Dailės mokytojai

Visi
pageidaujantys
Mokytojai,
klasių auklėtojai,
užklasinio darbo
organizatoriai.
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos Vadovai, atsakingi
specialistų mokymai. (60 val.).
už saugą ir
darbuotojų
sveikatą
Įstaigų, organizacijų vadovų
Vadovai, atsakingi
priešgaisrinės saugos mokymai.
už priešgaisrinę
(6 val.).
saugą
Civilinės saugos darbuotojų mokymas. Asmenys,
(6 val.).
atsakingi už
civilinę saugą.
Mokinio asmeninės pažangos
Mokyklų
stebėsenos fiksavimo galimybės.
komandos
(6 val.).
Pradinių klasių mokinių matematikos
Pradinių klasių
pasiekimų gerinimas. (6 val.).
mokytojai
Kvalifikacijos tobulinimo programa
Užsienio kalbų
užsienio kalbų mokytojams,
mokytojai
ketinantiems dirbti pagal pradinio
ugdymo programą. (40 val., iš jų 10
savarankiško darbo val.).
Kaip priimti teisingus vadybinius
Mokyklų vadovai,
sprendimus švietimo įstaigose. (6 val.). jų pavaduotojai
Kaip nustoti tingėti ir atidėlioti darbus. Pageidaujantys
(6 val.)
mokytojai
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I pusmetis

I pusmetis

J. Birbalienė
(Tauragė)

I-II
pusmetis

S. Zabulėnas

II pusmetis J. Birbalienė
(Tauragė)
I pusmetis

A. Čiunkienė
A. Pivorienė

N. Venckuvienė
(NEC)
II pusmetis Lektorių komanda
I pusmetis

Dr. T. Lagūnavičius
(Kaunas)
II pusmetis Dr. T. Lagūnavičius
(Kaunas)
I pusmetis

38. Istorijos valstybinio egzamino užduočių Istorijos mokytojai
kūrimo metodika. (6 val.).
39. Mokomojo Europos Parlamento
Istorijos, pilietinio
mokymai. (6 val.).
ugdymo,
ekonomikos,
lietuvių, anglų k. ir
kiti mokytojai
40. Efektyvus skaitymo įgūdžių lavinimas Anglų kalbos
anglų kalbos pamokose. (6 val.).
mokytojai
41. Inovatyvūs mokymo metodai anglų
Anglų kalbos
kalbos pamokose. (6 val.).
mokytojai
42. Velykiniai karpiniai.
Pradinių klasių
(6 val.).
mokytojai
43. Interneto panaudojimo galimybės
Prancūzų kalbos
prancūzų kalbos pamokose. (6 val.).
mokytojai
44. Mokykime integruotai.
Pradinių klasių
(6 val.).
mokytojai

Lapkritis

V. Pamparas

Vasaris

R. Burinskaitė
(Vilnius)

Vasaris

E. Dudley
(Didžioji Britanija)
G. Davies
(Didžioji Britanija)
R. Čiuželienė

45. Motyvacijos ir efektyvios vadybos įtaka
ugdymo kokybei.
(6 val.).
46. Mokytojų sveikatos stiprinimas siekiant
ugdyti mokinių sveikatingumą. (6 val.).
47. Šventiniai - motyvaciniai - relaksaciniai
seminarai. (6 val.).
48. Socialinė integracija per sportą.
(6 val.).

I pusmetis

Mokyklų vadovai
ir pavaduotojai
ugdymui
Pageidaujantys
mokytojai
Mokyklų
komandos
Kūno kultūros ir
pradinių klasių
mokytojai
49. Perimamumas ir tęstinumas pradiniame Pradinių klasių
ugdymo etape.
mokytojai
(18 val.).
50. Kūrybiškumo ugdymas humanitarinių Pageidaujantys
ir socialinių dalykų pamokose.
mokytojai
(6 val.).
51. Kūrybiškumas ir modernumas istorijos
pamokose. (6 val.).
52. Istorijos valstybinio egzamino užduočių
kūrimo metodika. (6 val.).
53. VIKI duomenų bazės naudojimas
istorijos pamokose. Istorijos mokymo
projektai naudojant informacines
technologijas. (6 val.).
54. Inovatyvus anglų kalbos mokymas(is).
IKT taikymas ir integravimo
galimybės. (18 val.).
55. Skaitymo skatinimas įvairių dalykų
pamokose. (18 val.).

Istorijos
mokytojai
Istorijos
mokytojai
Istorijos
mokytojai

Kovas
I pusmetis
Vasaris
I pusmetis

I pusmetis
I pusmetis
I pusmetis

C. Garnero
(Prancūzija)
S. Vilutis
R. Vilutienė
(Abu - Šiauliai)
R. Paukštienė
(Vilnius)
R. Paukštienė
(Vilnius)
R. Paukštienė
(Vilnius)
I. Gliožaitienė
(Kaunas)

Lektorių komanda
(Šiuolaikinių
didaktikų centras)
II pusmetis R. Jarienė
D. Penkauskienė
(Šiuolaikinių
didaktikų centras)
Gegužė
V. Pamparas
I pusmetis

Lapkritis

V. Pamparas

Spalis

L. Vaivadienė

Anglų kalbos
mokytojai

II pusmetis V. Kaikarienė

Pageidaujantys
mokytojai

II pusmetis Lektorių komanda
(Šiuolaikinių
didaktikų centras)
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56. Regioninis tautinis kostiumas.
Aksesuarai ir jų naudojimas aprangoje:
kaklaraiščio, skarelių ir šalikų rišimas.
(6 val.).
57. Naudingi anglų kalbos mokymo(si)
metodai pradinėje mokykloje. (6 val.).
58. Skaitymas ir rašymas pradinių klasių
anglų kalbos pamokose. (6 val.).
59. Darbas su tekstu.
(18 val.).

Pradinių klasių
mokytojai

I pusmetis

Anglų kalbos
mokytojai
Anglų kalbos
mokytojai
Užsienio kalbų
mokytojai

60. Interaktyvūs anglų kalbos mokymo(si)
būdai naudojantis mobiliaisiais
įrenginiais. (6 val.).
61. Interaktyvūs užsienio kalbų
mokymo(si) būdai naudojantis
mobiliaisiais įrenginiais. (6 val.).
62. Elektroninių leidinių ir kitos
mokomosios medžiagos mobiliesiems
įrenginiams kūrimas. (6 val.).
63. Motyvacijos ir efektyvios vadybos įtaka
ugdymo kokybei. (6 val.).

Anglų kalbos
mokytojai

II pusmetis J. Žygienė
(Kaunas)
II pusmetis J. Žygienė
(Kaunas)
II pusmetis Lektorių komanda
(Šiuolaikinių
didaktikų centras)
I pusmetis S. Riškienė
(Kuršėnai)

Užsienio kalbų
mokytojai

II pusmetis S. Riškienė
(Kuršėnai)

Visų dalykų
mokytojai

II pusmetis S. Riškienė
(Kuršėnai)

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

V. Gnedojienė

Mokyklų vadovai, I pusmetis R. Paukštienė
pavaduotojai
(Vilnius)
ugdymui
Dalyvavimas mokyklos komandiniame Pageidaujantys
II pusmetis R. Paukštienė
darbe vadovaujantis lyderystės ir
mokytojai
(Vilnius)
kūrybiškumo kompetencijomis. (6 val.).
Kaip motyvuoti mokinius neįprastais
Pageidaujantys
I pusmetis V. Mikutaitienė
metodais? (6 val.).
mokytojai
G. Jurkevičienė
(Abi - Kaunas)
Mokytojas - šiuolaikiškos mokyklos
Klasių auklėtojai, I pusmetis V. Mikutaitienė
vadybininkas: psichologiniai aspektai. mokytojai
G. Jurkevičienė
(6 val.).
(Abi - Kaunas)
Įtampa ir stresinės situacijos. Jų
Pageidaujantys
I pusmetis V. Mikutaitienė
prevencija ir valdymas. (6 val.).
mokytojai
G. Jurkevičienė
(Abi - Kaunas)
Mokinių pyktis ir agresija. Kaip elgtis? Pageidaujantys
II pusmetis V. Mikutaitienė
(6 val.).
mokytojai
G. Jurkevičienė
(Abi - Kaunas)
Bendravimas su probleminiais
Pageidaujantys
II pusmetis V. Mikutaitienė
mokiniais ir jų tėvais. Konstruktyvus
mokytojai
G. Jurkevičienė
konflikto sprendimas. (6 val.).
(Abi - Kaunas)
Metodinio rinkinio „Pažink Europą“
Istorijos,
I pusmetis L. Ragauskas
pristatymas ir praktinis metodų
geografijos,
(Vilnius)
išbandymas. (6 val.).
pilietinio ugdymo
mokytojai
Mąstymo ugdymas. Naudojamų
Pradinių klasių
Vasaris
L. Vaitkevičiūtė
ugdymo metodų praktinio pritaikymo
mokytojai
R. Zupkutė
galimybės ir iššūkiai. (6 val.).
Istorijos mokymas su SMART
Istorijos mokytojai II pusmetis L. Vaivadienė
interaktyvia lenta. (6 val.).
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73. Grafinio skaičiuoklio panaudojimo
galimybės mokant matematikos.
(6 val.).
74. Programos GeoGebra taikymas
matematikos pamokose. (18 val.).
75. Programos GeoGebra taikymas
matematikos pamokose. (6 val.).
76. Skaičiuoklio galimybės mokant
matematikos. (6 val.).
77. Geografinės akistatos pasaulyje.
(6 val.).
78. Latvijos gamta, visuomenė, regionai ir
Geografijos informacinė sistema.
(6 val.).
79. Žemėlapių kūrimas taikant IKT.
(6 val.).
80. Virtualios mokymosi ir
bendradarbiavimo aplinkos kūrimas.
(6 val.).
81. Geografijos mokslo ir Geografijos
informacinės sistemos praktinis
taikymas. (6 val.).

Matematikos
mokytojai

I pusmetis

Matematikos
mokytojai
Matematikos
mokytojai
Matematikos
mokytojai
Geografijos
mokytojai
Geografijos
mokytojai

I pusmetis

I pusmetis

S. Alenskienė
R. Šalna (Vilnius)
R. Norvaišas

Geografijos
mokytojai
Pageidaujantys
mokytojai

I pusmetis

V. Norvaišienė

I pusmetis

V. Žukauskienė

Geografijos
mokytojai

I pusmetis

82. Naujovės mokant biologijos 11 ir 12
klasėse. (6 val.).

Biologijos
mokytojai

I pusmetis

E. Spiriajevas,
D. Verkulevičiutė Kriukienė,
A. Pakamorienė
(Visi – KU)
J. Dzikavičiūtė
(NEC)

83. „Corel drow“ kompiuterinė grafika.
(6 val.).
84. „Adobe fotoshop“ kompiuterinė
grafika. (6 val.).
85. Google dokumentų panaudojimas
mokytojo darbe. (6 val.).
86. Informacinių technologijų dėstymas
1-ose ir 2-ose gimnazijos klasėse.
Tarpdalykinė integracija. (6 val.).
87. Kompiuterinės leidybos pradmenys.
Dizainas ir maketavimas. (6 val.).

Pageidaujantys
mokytojai
Pageidaujantys
mokytojai
Pageidaujantys
mokytojai
Informatikos ir
matematikos
mokytojai
Informacinių
technologijų ir kiti
mokytojai
Pageidaujantys
mokytojai
Fizikos ir
geografijos
mokytojai
Fizikos ir gamtos
mokslų mokytojai
Gamtos mokslų
mokytojai
Pageidaujantys
mokytojai

I pusmetis

88. Kompiuterinis raštingumas pagal
ECDL. (40 val.).
89. Vėjo ir saulės energetikos pagrindai,
naujovės, galimybės ir įtaka Lietuvos
ūkiui. (6 val.).
90. Mokinio – gamtos tyrėjo samprata.
(6 val.).
91. Mobiliųjų įrenginių panaudojimas
pamokoje. (6 val.).
92. Įdomios pamokos su planšetėmis.
(6 val.).
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N. Airošius (Nida)

V. Šileikienė,
D. Benetienė
II pusmetis V. Šileikienė,
D. Benetienė
I pusmetis N. Airošius (Nida)
I pusmetis

G. Šutienė
(Kaunas)
II pusmetis G. Šutienė
(Kaunas)
Vasario,
V. Žukauskienė
kovo mėn.
II pusmetis V. Žukauskienė

I pusmetis

D. Meškinytė

II pusmetis L. Ričkutė
II pusmetis A. Paulauskas

I pusmetis
I pusmetis

R. Stonkuvienė
R. Markevičiūtė
N. Airošius (Nida)

Visus metus N. Airošius (Nida)

93. Ekonomiški ekologiniai sprendimai.
(6 val.)

II pusmetis M. Stukas
(Marijampolė)

94.

Visus metus G. Jonauskas

95.
96.
97.

98.

99.
100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Technologijų,
fizikos, biologijos
mokytojai
Vaizdo ir audio laikmenų redagavimas. Pageidaujantys
(18 val.).
mokytojai
Svetainių kūrimas naudojant antros
Pageidaujantys
kartos saityno įrankius. (6 val).
mokytojai
Virtuali mokymosi aplinka Moodle.
Pageidaujantys
(6 val.)
mokytojai
Virtualios mokymosi aplinkos Moodle Pageidaujantys
sistemos diegimas, vartotojų
mokytojai
registravimas ir medžiagos įkėlimas.
(18 val.).
Virtualios mokymosi aplinkos Moodle Pageidaujantys
pritaikymas mokymosi procese.
mokytojai
(6 val.).
Pateikčių rengimas su PowerPoint'2010 Pageidaujantys
programa. (6 val.).
mokytojai
Mokytojų kompiuterinio raštingumo
Besiatestuojantys
programos edukacinė dalis. (Atestacinė ir kiti mokytojai
40 val. su 28 val. savarankišku darbu
Moodle aplinkoje programa).
Interaktyvios lentos įtaka mokinių
Pageidaujantys
mokymosi motyvacijos didinimui.
mokytojai
(6 val.).
Ugdomasis vadovavimas – koučingas. Mokyklų
(6 val.).
bendruomenės,
mokytojai
Efektyvus mokymasis sutelkiant
Mokyklų
mokyklos bendruomenę
bendruomenės,
(Galimi 8, 16, 24 val. seminarai).
mokytojai
Patyriminių metodų taikymas
Mokyklų
integraliame ugdyme.
bendruomenės,
(Galimi 8, 16 val. seminarai).
mokytojai
Microsoft PowerPoint 2007−2010
Pageidaujantys
naudojimas ugdyme. Programos
mokytojai
galimybės. (20 val. nuotoliniai kursai).
Skaitmeninių vaizdų apdorojimas.
Pageidaujantys
Programa Gimp.
mokytojai
(20 val. nuotoliniai kursai).
Microsoft PowerPoint 2007−2010
Pageidaujantys
naudojimas ugdyme. Programos
pedagogai
galimybės. (20 val. nuotoliniai kursai).
Kas yra gera pamoka?
Pageidaujantys
(6 val.).
mokytojai

109. Mokymąsi skatinančios strategijos.
(6 val.).
110. Mokytis padedantis vertinimas.
(6 val.).

Visus metus V. Birenienė
Visus metus L. Šimkus
Visus metus L. Šimkus

Sausis

II pusmetis D. Sebeckytė
Visus metus L. Ričkutė

I pusmetis

V. Birenienė

Nuolat

V. Gaidamavičius
(Vilnius)

Nuolat

V. Gaidamavičius
(Vilnius)

Nuolat

V. Gaidamavičius
(Vilnius)

Nuolat

L. Šimkus
R. Šimkuvienė

II pusmetis D. Sebeckytė

Nuolat

L. Šimkus
R. Šimkuvienė

I, II
pusmečiai

I. Bagdonė
N. Baltrėnienė
(Abi – Kaunas)
I. Bagdonė
N. Baltrėnienė
(Abi – Kaunas)
I. Bagdonė
N. Baltrėnienė
(Abi – Kaunas)

Mokyklų vadovai, I pusmetis
jų pavaduotojai,
specialistai
Mokyklų
I pusmetis
bendruomenės
komandos
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M. Kontrimienė

111. Tėvų efektyvumo ugdymas. Pozityvi
komunikacija su tėvais.
(6 val.)
112. Streso prevencija ir valdymo technikos
mokytojo darbe.
(6 val.).
113. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba
mokantis.
(6 val.).

Mokyklų
bendruomenės
komandos
Mokyklų
bendruomenės
komandos
Mokyklų
bendruomenės
komandos

114. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo
politika.
(6 val.).

Mokyklų
bendruomenės
komandos

115. Mokymo nuostatos ir būdai.
(6 val.).

Mokyklų
bendruomenės
komandos

116. Vertinimas kaip ugdymas, mokėjimas
mokytis.
(6 val.).

Mokyklų
bendruomenės
komandos

117. Vertinimas kaip pažinimas.
(6 val.).

Mokyklų
bendruomenės
komandos

118. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas.
(6 val.).

Mokyklų
bendruomenės
komandos

119. Įsivertinimo rezultatų naudojimas
mokymosi motyvacijai skatinti.
(6 val.).

Mokyklų
bendruomenės
komandos

120. Kvalifikacijos tobulinimo programa
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
pedagogams, ketinantiems dirbti pagal
priešmokyklinio ugdymo programą.
(40 val., iš jų 10 savarankiško darbo
val.).

Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
pedagogai,
ketinantys dirbti
pagal
priešmokyklinio
ugdymo programą
Vadovai,
I pusmetis
auklėtojai

121. Edukacinių aplinkų kūrimo principų
taikymas darželyje. (6 val.).
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II pusmetis K. Kuznecova
K. Vingelis
(Vilnius)
II pusmetis K. Kuznecova
K. Vingelis
(Vilnius)
Nuolat
V. Gaidamavičius
A. MačiulienėStauskienė
R. Šliažienė
(Visi – Vilnius)
Nuolat
V. Gaidamavičius
A. MačiulienėStauskienė
R. Šliažienė
(Visi - Vilnius)
Nuolat
V. Gaidamavičius
A. MačiulienėStauskienė
R. Šliažienė
(Visi - Vilnius)
Nuolat
V. Gaidamavičius
A. MačiulienėStauskienė
R. Šliažienė
(Visi - Vilnius)
Nuolat
V. Gaidamavičius
A. MačiulienėStauskienė
R. Šliažienė
(Visi - Vilnius)
Nuolat
V. Gaidamavičius
A. MačiulienėStauskienė
R. Šliažienė
(Visi - Vilnius)
Nuolat
V. Gaidamavičius
A. MačiulienėStauskienė
R. Šliažienė
(Visi - Vilnius)
I pusmetis V. Martinkienė
E. Simpukienė
R. Rupšienė

A. Milvydienė

122. Bandymai ir eksperimentai
ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų
pažinimo kompetencijos ugdymo
procese. (6 val.).
123. Kvalifikacijos tobulinimo programa
meninio ugdymo (dailės, muzikos,
šokio, teatro) mokytojams,
ketinantiems mokyti pagal
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio
ugdymo programas.
(40 val., iš jų 10 savarankiško darbo
val.).
124. Efektyvus tėvų susirinkimo planavimas
ir vedimas.
(6 val.).
125. Vaikai ir jų agresija.
(6 val.).
126. Kontaktas su vaiku. Suaugusiojo
gebėjimų lavinimas. (6 val.).
127. Kūrybiniai ir aktyvūs pedagogo darbo
metodai su vaikais.
(6 val.).
128. Žodžio galia. Klausimai, kurie padeda
efektyviai spręsti problemas.
(6 val.).

129. Elektroniniai informacijos šaltiniai ir
efektyvus jų panaudojimas
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
pedagogo veikloje. ( 6 val.).
130. Psichologiškai brandi asmenybė –
efektyvios vadybinės veiklos garantas.
(18 val.).

131. Ikimokyklinio ugdymo kokybės
gerinimas. (Darbas pagal naujai
parengtą Ikimokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų aprašą).
(48 val., iš jų 30 savarankiško darbo
val.).
132. Vidaus audito etapų vykdymo
ypatumai.
(6 val.).

Ikimokyklinio ir
II pusmetis I. Šėgždienė
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Meninio ugdymo
mokytojai,
ketinantys mokyti
pagal
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
programas
Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojai,
mokyklų
komandos
Pageidaujantys
mokytojai
Pageidaujantys
mokytojai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio
ugdymo mokyklų
direktoriai,
pavaduotojai
ugdymui,
mokytojai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

I pusmetis

Jungtinė lektorių
grupė

I, II
pusmečiai

L. Vitkauskienė
S. Simpukienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokyklų
direktoriai,
direktorių
pavaduotojai
ugdymui
Ikimokyklinio
ugdymo mokyklų
direktorių
pavaduotojai
ugdymui,
auklėtojai
Ikimokyklinio
ugdymo mokyklos
vidaus audito
vykdymo
komandos
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I pusmetis

E. Karmaza
(Vilnius)
II pusmetis E. Karmaza
(Vilnius)
II pusmetis Dr. T. Lagūnavičius
(Kaunas)
I pusmetis

V. Servutienė
(Šiauliai)

I pusmetis

L. Naujokienė
(Šiauliai)

I, II
pusmečiai

L. Vitkauskienė

I pusmetis

A. Baltrušaitienė
V. Dumčius

Vasaris,
kovas

R. Budinavičienė

133. Pedagoginis vaiko pažinimas ir
vertinimas. Individualios veiklos
planavimas ir organizavimas
ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje.
(6 val.).
134. Planavimo veiksmingumas
ikimokykliniame ugdyme.
(6 val.).
135. Priešmokyklinio amžiaus vaikų
pažangos ir pasiekimų vertinimas.
(6 val.)
136. Elektroninės sistemos „Mano dienynas“
pristatymas ir praktinio taikymo
įstaigoje mokymas. (6 val.).
137. Ikimokyklinės įstaigos turinio
planavimas. Grupės auklėtojo ilgalaikio
ir savaitės plano rengimas. (6 val.).
138. Projektinės veiklos įtaka vaikų
savimonei ir saviraiškai. (12 val.).

Ikimokyklinio ir
II pusmetis L. Petrikaitienė
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

139. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo(si) veiklos, jos
rezultatų vertinimo ir įsivertinimo
galimybės. (6 val.).
140. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų kelias į aktyvų ir sveiką
gyvenimą. (6 val.).
141. Muzikos ir judesio terapija
ikimokyklinio amžiaus vaikams.
(6 val.).

142.

143.
144.

145.

146.

Ikimokyklinio ir
I pusmetis
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Priešmokyklinio
Vasaris
ugdymo pedagogai

A. Petkevičienė
Doc. V. Gražienė
(Vilnius)

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio
ugdymo mokyklų
bendruomenės
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

Gegužė

D. Kasteckienė

I, II
pusmečiai

L. Petrikaitienė

Balandis

M. Savickienė
A. Gedrimienė

Lapkritis

A. Baltrušaitienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo, meninio
ugdymo,
neformaliojo
švietimo
mokytojai
Modernioji kūno kultūra ikimokyklinio Ikimokyklinio
ugdymo mokykloje. Aromaterapijos
ugdymo,
poveikis sveikatai.
neformaliojo
(6 val.).
švietimo
mokytojai
Vaikų sveikatinimas ir fizinis ugdymas Ikimokyklinio
ankstyvojo amžiaus grupėse. (18 val.). ugdymo mokytojai
Kaip formuojami sėkmingo ankstyvojo Ikimokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo(si) pagrindai.
ugdymo mokytojai
(6 val.).
Ankstyvojo amžiaus vaikų raida.
Ikimokyklinio
Ugdymo(si) ypatumai.
ugdymo mokytojai
(6 val.).
Žaidimo įtaka socialinei ir emocinei
Ikimokyklinio
ankstyvojo amžiaus vaiko raidai.
ugdymo mokytojai
(6 val.).

Gegužė

R. Sava
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II pusmetis J. Valiulienė

Kovas

S. NeniškytėBelkinienė
V. Daugėlienė

Balandis

G. Žmuidienė

K. Valinčienė
R. Dirmeikienė
R. Morkūnienė
II pusmetis J. Pundziuvienė
Kovas

II pusmetis A. Jencienė

147. Žaidimai, padedantys lavinti ankstyvojo
amžiaus vaikus.
(6 val.).
148. Klasikinės fortepijoninės muzikos
pristatymas ikimokyklinio amžiaus
vaikams. Darbas su nauja muzikine
knyga „Fėjų pasakos“. (6 val.).
149. Mažažodžių dainelių kūrimas.
(6 val.).
150. Žymiausių pasaulio dailininkų kūrinių
pristatymas M.Montessori pedagogiką
įgyvendinančiose įstaigose.
(6 val.).
151. Įvadas į ikimokyklinę Valdorfo
pedagogiką. Teoriniai ir praktiniai
aspektai.
(12 val.).
152. Savojo „Aš“ beieškant...
(6 val.).

153. Ikimokyklinuko emocinio imuniteto
lavinimas.
(6 val.).
154. Šiuolaikinio vaiko ugdymo(si) sėkmės
prielaidos ikimokykliniame amžiuje.
(6 val.).
155. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų pojūčių aktyvinimas
dailės veikloje remiantis humanistinės
pedagogikos principais. (6 val.).
156. Eksperimentinė spalvų laboratorija.
(6 val.).
157.

158.

159.

160.

161.

Ikimokyklinio
I pusmetis
ugdymo mokytojai

Dr. T. Lagūnavičius
(Kaunas)

Meninio ugdymo
mokytojai

I pusmetis

N. Lapinskienė
(Elektrėnai)

Meninio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojai,
vadovai
Ikimokyklinio
ugdymo mokyklų
direktoriai,
pavaduotojai
ugdymui,
mokytojai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

II pusmetis I. Papečkytė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Meno terapija ikimokyklinio amžiaus
Ikimokyklinio ir
vaikams.
priešmokyklinio
(18 val.).
ugdymo mokytojai
Stilinga estetika švietimo įstaigoje.
Ikimokyklinio ir
Velykų puošyba.
priešmokyklinio
(6 val.)
ugdymo mokytojai
Karpinių ir kvilingo pritaikymas
Ikimokyklinio ir
ugdymo aplinkos kūrime.
priešmokyklinio
(6 val.).
ugdymo mokytojai
Vilnos įvėlimo į audinius technika.
Ikimokyklinio ir
Rūbų dekoravimas, paveikslų kūrimas. priešmokyklinio
(6 val.).
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir Ikimokyklinio ir
pedagogų kūryba, naudojant įvairias
priešmokyklinio
priemones. (6 val.).
ugdymo mokytojai
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II pusmetis R. Bružienė

A. Liaudanskienė
J. Tatolytė
N. Kasnauskienė
R. Ramašauskienė
(Visos - Kaunas)
II pusmetis V. Servutienė
(Šiauliai)
I pusmetis

I pusmetis

V. Servutienė
(Šiauliai)

I pusmetis

V. Jonušienė
R. Grigienė

I pusmetis

R. Petrauskienė

II pusmetis R. Petrauskienė
II pusmetis J. Valiulienė

I pusmetis

D. Galdikienė

Kovas

J. Mažonienė
A. Rumšienė

II pusmetis L. Petrikaitienė
II pusmetis L. Petrikaitienė

162. Raidos sutrikimų koncepcija,
priežastys, įrodymais pagrįstos
pagalbos formos, ugdymas ir terapijos.
Autizmo spektro vaikų ugdymo
ypatumai. (6 val.).
163. Ugdymo kokybės gerinimas kuriant
inovatyvias edukacines priemones.
(6 val.).

Ikimokyklinio
ugdymo
logopedai,
specialieji
pedagogai
Ikimokyklinio
ugdymo
logopedai,
specialieji
pedagogai
164. Vaiko kalbos sutrikimų priežastys.
Ikimokyklinio
Ankstyvoji prevencija ir intervencija.
ugdymo mokyklų
(12 val.).
logopedai.
165. Kalbos korekcijos pratybos. Efektyvaus Ikimokyklinio
bendradarbiavimo svarba ugdant vaikų ugdymo mokyklų
kalbą. (6 val.).
bendruomenės
166. Meninės kompetencijos plėtojimas
Ikimokyklinio ir
panaudojant pasakas.
priešmokyklinio
(6 val.).
ugdymo pedagogai
167. Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio
amžiaus vaikams.
(6 val.).
168. Pasakų įprasminimas ugdymo procese
pagal Valdorfo pedagogiką.
(6 val.).
169. Tėvų ir pedagogų sąveika: nuo
bendravimo iki bendradarbiavimo.
(6 val.).
170. Elgesio korekcijos galimybės
vaikystėje naudojant vaiko socialinę
patirtį. (6 val.).
171. Darželio ir šeimos sėkmingo dialogo
bei partnerystės svarba ugdant vaikus.
(18 val.).
172. Praktinių aplinkosauginių gebėjimų
formavimas ikimokyklinėje įstaigoje.
(6 val.).
173. Kūrybiškumo keliai ir klystkeliai.
(Aktyvieji mokymo metodai 5-12
klasėse). (6 val.).
174. Kartojimas - mokslų motina. Kaip
pasirengti lietuvių kalbos brandos
egzaminui. (6 val.).
175. Rašinių modeliavimas
(6 val.).

176. Atidusis teksto skaitymas: metodika ir
praktika. (6 val.).
177. Žaidžiame klasiką. Klasikinių tekstų
skaitymo būdai. (6 val.).

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Lietuvių kalbos
mokytojai
Lietuvių kalbos
mokytojai
Lietuvių kalbos
mokytojai,
dirbantys 11-12
klasėse
Lietuvių kalbos
mokytojai
Lietuvių kalbos
mokytojai
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I pusmetis

L. Mikulėnaitė
E. GrakauskaitėKodikienė
(abi - Vilnius)

II pusmetis V. Katinienė
R. Kalinauskienė
(Abi - Kaunas)

Balandis

L. Chankevič

II pusmetis L. Chankevič
II pusmetis D. Volkovaitė
R. Pažėrienė
R. Bočkienė
G. Kontrimienė
I pusmetis J. Valiulienė
II pusmetis R. RagauskaitėDriukienė (Vilnius)
I pusmetis

L. Petrikaitienė

I pusmetis

L. Petrikaitienė

II pusmetis V. Valatkienė
II pusmetis V. Bočkuvienė

I ketvirtis

L. Bručkienė

N. Globienė
V. Dulevičienė
V. Dumčiuvienė
II pusmetis O. Baumilienė
(Vilnius)
Sausis

I pusmetis
I pusmetis

A. Kruševičiūtė
(Kretinga)
A. Kruševičiūtė
(Kretinga)

178. Mokinių kompetencijų ugdymas.
(6 val.).
179. Kvalifikacijos tobulinimo programa
lietuvių (valstybinės) kalbos
mokytojams, ketinantiems dirbti pagal
pradinio ugdymo programą.
(40 val.)
180. IKT panaudojimo galimybės mokant
lietuvių (valstybinę) kalbą pradinėse
klasėse.
(6 val.).
181. ,,Laimės dėsniai” mūsų gyvenime.
(6 val.).
182. Šiuolaikinė etikos pamoka: gyvos
pamokos modelis bei naujos mokymosi
aplinkos kūrimas. (6 val.).
183. Naujų metodų taikymas tikybos
pamokose. Kad mokytis būtų gera.
(6 val.).
184. Kino panaudojimas tikybos pamokose.
(6 val.).
185. Marijos vaizdavimas kine.
(6 val.).
186. Tikybos mokytojo asmenybė ir dvasinė
jo stiprybė. (6 val.).
187. Šiuolaikinė dorinio ugdymo pamoka.
Mokomės mokyti(s). (6 val.).
188. Mokinių motyvacijos skatinimas
dorinio ugdymo pamokose. (6 val.).
189. Mokinių ir mokytojų bendravimas ir
bendradarbiavimas dorinio ugdymo
pamokose. (6 val.).
190. Sudėtingiausios Šv. Rašto egzegezės
(t.y. aiškinimo) vietos. (6 val.).
191. Sektos ir nauji religiniai judėjimai.
(6 val.).
192. Žemaičių Krikšto keliu.
(6 val.).
193. (Post)apokalipsė kine. (6 val.).
194. Didelių ir labai didelių specialiųjų
ugdymo( si) poreikių turinčių mokinių
ugdymo kokybės gerinimas. (6 val.).
195. Pažinimo kompetencijų ugdymas
logopedinėse pratybose bei specialiojo
pedagogo pamokose. (6 val.).
196. IKT įrankiai ir jų taikymo galimybės
ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių
turinčius mokinius. (6 val.).

Lietuvių kalbos
mokytojai
Lietuvių
(valstybinės)
kalbos mokytojai,
ketinantys dirbti
pagal pradinio
ugdymo programą
Lietuvių kalbos
mokytojai,
dirbantys
pradinėse klasėse
Etikos mokytojai

II pusmetis R. Galdikienė

Balandis

N. Kasradze

Etikos mokytojai

Vasaris

R. Mašurinienė

I pusmetis

Jungtinė lektorių
grupė

II pusmetis L. Račkauskienė
J. Paulienė

Tikybos mokytojai I ketvirtis

D. Kratukienė
(Šiauliai)

R. Aušrotas
(Vilnius)
Tikybos mokytojai Rugsėjis
R. Aušrotas
(Vilnius)
Tikybos mokytojai Balandis
Vysk.
L. Vodopjanovas
(Telšių kurija)
Dorinio ugdymo
I pusmetis V. Žiūraitienė
mokytojai
(Kaunas)
Dorinio ugdymo
II pusmetis V. Žiūraitinė
mokytojai
(Kaunas)
Dorinio ugdymo
I pusmetis V. Žiūraitienė
mokytojai
(Kaunas)
Tikybos mokytojai Kovas

Tikybos mokytojai I pusmetis
Dorinio ugdymo
I pusmetis
mokytojai
Tikybos mokytojai Gegužė
Tikybos mokytojai Lapkritis
Specialieji
Balandis
pedagogai
Specialieji
pedagogai

Balandis

Specialieji
pedagogai ir
logopedai

II ketvirtis
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Teol. m. dr.
V. Gedgaudas
A. Peškaitis OFM.
(Vilnius)
V. Lileikienė
E. Raubaitė
D. Sobeckis
A. Ašmantavičienė
L. Ribinskaitė
A. Miškinienė
(Abi - Vilnius)
K. Stankutė-Matė

197. Komandinis darbas ugdant specialiųjų
ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus.
(6 val.).
198. Skaitymo ir rašymo sutrikimai. (6 val.).
199. Komandinis darbas ugdant specialiųjų
ugdymo(s) poreikių turinčius mokinius.
(6 val.).
200. Pagalba mokytojui telkti humaniškos
mokyklos bendruomenę. (18 val.).

K. Stankutė-Matė

Specialieji
pedagogai

I ketvirtis

Logopedai
Specialieji
pedagogai

I pusmetis Dr. R. Gedutienė
II pusmetis K. Stankutė - Matė

Pageidaujantys
mokytojai

I pusmetis

R. Želionienė
A. Murauskas
(Abu - Vilnius)
R. Sungailienė

201. Savęs pažinimas - tai motyvacija
tobulėti. (6 val.).
202. Kaip dirbti su Z kartos vaikais.
(6 val.).

Kovas
Balandis

A. Blandė
(Kaunas)

203.

Spalis

A.Blandė
(Kaunas)
A.Blandė
(Kaunas)
G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Abi - Kaunas)

204.
205.

206.

207.

208.

209.

210.

Pageidaujantys
mokytojai
Psichologai,
socialiniai
pedagogai, klasių
auklėtojai,
mokytojai
Kaip kalbėtis, kad suprastume vieni
Pageidaujantys
kitus. (6 val.).
mokytojai
Ko mus vaikai?
Pageidaujantys
(6 val.).
mokytojai
Vaikų ir paauglių baimės. Kaip padėti? Psichologai,
(6 val.).
socialiniai
pedagogai, klasių
auklėtojai,
mokytojai
Kaip bendrauti su ,,sunkių” tėvų
Psichologai,
vaikais?
socialiniai
(6 val.).
pedagogai, klasių
auklėtojai,
mokytojai
Kaip motyvuoti mokinius neįprastais
Psichologai,
metodais?
socialiniai
(6 val.).
pedagogai, klasių
auklėtojai,
mokytojai
Darbas su ,,sunkiais” mokiniais. Ribų Psichologai,
nustatymas.
socialiniai
(6 val.).
pedagogai, klasių
auklėtojai,
mokytojai
Šiuolaikinis mokinių skatinimas ir
Psichologai,
drausminimas.
socialiniai
(6 val.).
pedagogai, klasių
auklėtojai,
mokytojai
Psichologinio konsultavimo metodai.
Psichologai,
(6 val.).
socialiniai
pedagogai, klasių
auklėtojai,
mokytojai
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Gegužė
I pusmetis

II pusmetis G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Abi - Kaunas)

I pusmetis

G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Abi - Kaunas)

II pusmetis G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Abi - Kaunas)

I pusmetis

G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Abi - Kaunas)

II pusmetis G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Abi - Kaunas)

211. Konstruktyvus bendravimas su
mokiniais.
(6 val.).
212. Paauglių krizės ir depresijos.
Savižudybių prevencija.
(6 val.).
213. Motyvacija – mokymo(si) mokytis
priežastis ar pasekmė?
(6 val.).

Psichologai,
socialiniai
pedagogai, klasių
auklėtojai,
mokytojai
Psichologai,
socialiniai
pedagogai, klasių
auklėtojai,
mokytojai
Pageidaujantys
mokytojai

Sausis

V. Karvelis

Lapkritis

D. Beniušytė

214. Kūrybiškumą ugdančios strategijos ir
kaip jomis pasinaudoti mokant(is)
mokytis.
(6 val.).

Pageidaujantys
mokytojai

215. Mokymosi veiklos stebėsena ir
pažangos į(si)vertinimas.
(6 val.).

Pageidaujantys
mokytojai

216. Efektyvus vadovavimas ir lyderystė.
(6 val.).
217. Darnaus bendravimo ir
bendradarbiavimo įtaka ugdymo
procesui. (6 val.).
218. Organizacijos įvaizdžio formavimas ir
kt. (6 val.).
219. WEB 2 technologijos mokyklos
bibliotekininko darbe. (6 val.).
220. Bendravimo psichologija.
(6 val.).
221. Tolerancijos samprata ir praktika.
(6 val.).
222. Krikščionybė ir humanizmas. (6 val.).
223. Viešojo kalbėjimo menas ir
pasitikėjimas savimi. (6 val.).
224. Kritinio mąstymo gebėjimų ugdymas
etikos pamokose. (6 val.).
225. Skaitymo ir rašymo sutrikimai.
(6 val.).
226. Mokinių mokėjimo mokytis
kompetencijos ugdymas etikos
pamokose. (6 val.).
227. Mokinių asmeninės kompetencijos
(sąžiningumo, dalykinės etikos ir
etiketo) ugdymas. (6 val.).

Mokyklų vadovai

II pusmetis Prof.
A. Kazlauskienė
Doc. R. Pocevičienė
Doc. R.Gaučaitė
(Visos - Kaunas)
Balandis
Prof.
A. Kazlauskienė
Doc. R. Pocevičienė
Doc. R.Gaučaitė
(Visos – Kaunas)
II pusmetis Prof.
A. Kazlauskienė
Doc. R. Pocevičienė
Doc. R.Gaučaitė
(Visos – Kaunas)
II pusmetis J. Pundziuvienė

Mokyklų vadovai

I pusmetis

J. Pundziuvienė

Mokyklų vadovai

I pusmetis

J. Pundziuvienė

Mokyklų
bibliotekininkai
Pageidaujantys
mokytojai
Pageidaujantys
mokytojai
Tikybos mokytojai
Etikos mokytojai

I pusmetis

Etikos mokytojai

L. Naujokienė
(Šiauliai)
II pusmetis A. Peškaitis OFM
II pusmetis A. Peškaitis OFM
II pusmetis A. Peškaitis OFM
Spalis
V. Pikčiūnas
(Vilnius)
I pusmetis V. Zeliankienė
(Vilnius)
Dr. R. Gedutienė
(KU)

Logopedai

I pusmetis

Etikos mokytojai

II pusmetis Dr. V. Sičiūnienė
R. Jarienė
(Abi – VU)
I pusmetis Dr. L. Jakavonytė
(VU)

Etikos mokytojai

17

228. Stilius, įvaizdis, etiketas.
(6 val.).
229. Vaiko sudominimas veikla.
(6 val.).

Pageidaujantys
mokytojai
Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
mokytojai
230. Emocijų
E
valdymas ir vidinė harmonija. Pageidaujantys
(6 val.).
mokytojai
231. Darbo suaugusiųjų grupėje specifika.
Socialiniai
(6 val.).
pedagogai, kiti
pageidaujantys

Rugsėjis
I pusmetis

I pusmetis
I pusmetis

G. Urmulevičiūtė
(Vilnius)
I. Bumblauskienė
(Kelmė)
V. Pikčiūnas
(Vilnius)
A. Skukauskienė

12.3. Organizuoti metodinę veiklą ir pedagoginės patirties sklaidą.
Priemonė
1.

2.

Mokomųjų dalykų mokytojų,
pagalbos mokiniui specialistų
metodiniai susirinkimai
Metodinių būrelių posėdžiai

Atsakingas asmuo Vykdymo
ar vykdytojas
terminai
Metodininkai
Sausis –
gruodis
Sausis –
gruodis

Pagal būrelių
metinius planus
Klaipėdos krašto
biologijos
mokytojų
Chemijos
mokytojų
Informacinių
technologijų
mokytojų
Klaipėdos
apskrities
geografijos
mokytojų
Fizikos mokytojų

Konferencijos
Biologijos pamoka – laboratorija
mokytojui ir mokiniui

L. Šeske
I. Rimkienė

Lapkritis

3.2.

Tiriamieji ir kūrybiniai darbai
mokant chemijos
Gerosios patirties sklaida – pagalba
ruošiantis pamokoms

L. Šeske
M. Latakienė
L. Šeske
L. Šimkus

Lapkritis

3.4

GIS ir skaitmeninio geografijos
ugdymo turinio panaudojimo
galimybės mokant geografijos

L. Šeske
S. Alenskienė

Lapkritis

3.5

Naujos idėjos ir asmeniniai atradimai L. Šeske
mokant fizikos
R. Baršauskienė
Matematika - širdies kalba
L. Šeske
V. Šileikienė

Birželis

Muzikos pamoka šiandien: metodai,
diferencijavimas, vertinimas,
refleksija“
Technologijų ugdymo aktualijos

G. Macijauskas
D. Jakubauskienė

Kovas

G. Macijauskas
A. Ronkus
G. Macijauskas
R. Mantrimienė
S. Simpukienė
A. Berzupa

Balandis

D. Gulbinienė
V. Žirnova
D. Gulbinienė

Spalis

3.6

3.7.

3.8.

Mokinių veiklinimo organizavimas
ugdymo įstaigose
3.10. Logopedų pagalba įvairių poreikių
ikimokyklinio amžiaus vaikams:
poreikiai, galimybės, siekiai
3.11. O ką aš padariau, kad dorinis
ugdymas būtų aktualesnis?
3.12. Psichologinės pagalbos teikimo
3.9.

Pagal būrelių
metinius planus

Metodininkai

3.
3.1.

3.3.

Pastabos
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Spalis

Vasaris

Balandis
Kovas

Birželis

Tarptautinė
matematikos
mokytojų
Muzikos mokytojų
Technologijų
mokytojų
Ugdymo karjerai
specialistų
Respublikinė
logopedų
Dorinio ugdymo
mokytojų
Psichologų

mokykloje svarba
3.13. Skaitymo skatinimas
3.14. Knyga vaiko gyvenime: augu
skaitydamas
3.15. Projektinės veiklos galimybės
mokinio pažangai skatinti pradinėse
klasėse
3.16. Fundamental Goals of Language
Lerner Strategies
3.17. Prezentacijų panaudojimas per rusų
kalbos pamokas
3.18. Mažoji Lietuva: tarp istorinės
praeities ir dabarties
3.19. Mokytojo portretas šiuolaikinėje
mokykloje
3.20. Vadovavimas šiuolaikinei mokyklai.
Ką išsaugoti ir ką keisti?
3.21. Kuriančios asmenybės ugdymas
3.22. Kūrybinga matematika. Matematikos
ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir
pasaulyje
4.
Metodinių būrelių edukacinės išvykos
4.1. „Pažinkime gimtąjį kraštą“
(Vokiečių k.)
4.2. „Mažosios Lietuvos keliais“
(Istorija)
4.3. Susitikimas su Šiaulių miesto anglų
k. metodinio būrelio nariais
(Anglų k.)
4.4. Išvyka į Plungės viešąją biblioteka
(Bibliotekininkai)
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Susitikimas su Akmenės rajono
mokyklų specialiųjų pedagogų ir
logopedų metodiniu būreliu
(Socialiniai darbuotojai)
Susitikimas su Telšių krizių centro ir
mokyklų socialiniai darbuotojais
(Socialiniai darbuotojai)
Pasidalijimas gerąja patirtimi su
mokyklų bibliotekininkais
(Bibliotekininkai)
Pasidalijimas gerąja patirtimi su
Švėkšnos specialiojo ugdymo centro
darbuotojais (Psichologai)
Pasidalijimas gerąja patirtimi su
Šiaulių miesto priešmokyklinio

J. Šimkūnaitė
I. Bubliauskaitė
I. Leonavičienė
A. Antanaitis
R. Zaicienė
A. Antanaitis
R. Zaicienė

Balandis

Bibliotekininkų

Balandis

Pradinių klasių
mokytojų
Pradinių klasių
mokytojų

Lapkritis

Spalis

Respublikinė anglų
kalbos mokytojų
Rusų kalbos
mokytojų
Istorijos mokytojų

Lapkritis

Respublikinė

Lapkritis

Respublikinė
ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
mokyklų vadovų
Pradinių klasių
mokytojų
Vakarų Lietuvos
matematikos
mokytojų

A. Antanaitis
E. Kloviškienė
A. Antanaitis
T. Darulienė
A. Antanaitis
A. Jurėnienė
A. Zvėrka
V. Kazakauskienė
A. Šereivienė
R. Rupšienė

Spalis

A. Antanaitis
R. Zaicienė
L. Šeske
V. Šileikienė

Lapkritis

A. Antanaitis
N.Bendaravičienė
A. Antanaitis
A. Jurėnienė
A. Antanaitis
E. Kloviškienė

Gegužė

Žemaitija

Birželis

Kaliningradas

I pusmetis

Šiauliai

I. Bubliauskaitė
I. Leonavičienė

Balandis

Plungė

D. Gulbinienė
K. Stankutė-Matė

Gegužė

Akmenė

D. Gulbinienė
A. Skukauskienė

Birželis

Telšiai

I. Bubliauskaitė
I. Leonavičienė

Spalis

Kretinga

D. Gulbinienė
J. Šimkūnaitė

Spalis

Švėkšna

S. Simpukienė
L. Kargajevienė

Rugsėjis

Šiauliai
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Balandis

Spalis

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7

5.8.

ugdymo pedagogais
(Priešmokyklinis ugdymas)
Pasidalijimas gerąja patirtimi su
Palangos ikimokyklinio ugdymo
įstaigų logopedais (Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų logopedai ir
specialieji pedagogai)
Edukacinė išvyka į Zarasus
(Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
meninis ugdymas)
Edukacinė išvyka į Kėdainius
(Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
direktorių pavaduotojai)
Edukacinė išvyka į Vilnių
(Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
direktorių pavaduotojai)
„Lietuvos saugomos teritorijos:
Viešvilės valstybinis gamtinis
rezervatas, Rambyno regioninis
parkas“ (Geografija)
„Cheminių procesų taikymas
Dzūkijos regiono pramonėje
(Chemija)
„Gamtines bei kultūros paveldo
vertybes Pajūrio regioniniame parke“
Ugdymo projektai
Socialinė akcija ,,Imant prisipildo
rieškučios, duodant – širdis“

S. Simpukienė
A. Berzupa

Gegužė

Palanga

S. Simpukienė
N. Pranevičienė

Birželis

Zarasai

S. Simpukienė
A. Gedrimienė

Gegužė

Kėdainiai

S. Simpukienė
D. Volkovaitė

Rugsėjis

Vilnius

L. Šeske
S. Alenskienė

Birželis

Viešvilė
Rambyno kalnas

L. Šeske
M. Latakienė

Birželis

Alytus

L. Šeske
I. Rimkienė

Gegužė

Pajūrio regioninis
parkas

D. Gulbinienė
K. Stankutė-Matė

Sausis

Gamtosauginis projektas ,,Ištiesiu
žemei ranką“.
Klaipėdos miesto socialinių
pedagogų smurto ir patyčių
prevencijos socialinė akcija
„Draugystės ABC 2015 m.“
Projektas „Valstybinės kalbos
mokymas tautinių mažumų
mokykloje“.
Tautinių mažumų mokyklų projektas
„Vertybių vėrinys“
Socialinio pedagogo veiklos
ypatumai su sunkumus patiriančiais
mokiniais

D. Gulbinienė
K. Stankutė-Matė
D. Gulbinienė
K. Stankutė-Matė

Kovas

D. Gulbinienė
R. Kontrimienė

Balandis

Skirta padėti
Sutrikusios raidos
kūdikių namų
vaikams
Skirtas specialiųjų
poreikių vaikams
Skirta atkreipti
visuomenės dėmesį
į smurto prieš
vaikus problemą
Edukacinė išvyka

D. Gulbinienė
R. Kontrimienė
D. Gulbinienė
K. Stankutė-Matė

Balandis

Socialinio pedagogo veikla
organizuojant alkoholio, tabako,
psichotropinių medžiagų, smurto,
patyčių, prekybos žmonėmis,
savižudybių prevenciją
Ikimokyklinio ugdymo kūno

D. Gulbinienė
K. Stankutė-Matė

Rugsėjis

S. Simpukienė

Sausis -
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Kovas

Gegužė

Bendravimui,
vertybėms ugdyti
Susitikimas su
Estijos socialiniais
pedagogais,
dalinimasis gerąja
patirtimi
Metodinio leidinio
rengimas

Įvairių sporto šakų

kultūros projektas „Susipažinkime su
sporto šakomis“
5.9. Ikimokyklinio ugdymo meninis
kūrybinis projektas „Šalis ta Lietuva
vadinas“
5.10. Etikos mokytojų projektas „Gerumo
piliulė“

D. Volkovaitė

gruodis

taikymas darbe

S. Simpukienė
D. Volkovaitė

Vasaris lapkritis

Etnografinis
projektas

D. Gulbinienė
N. Kasradzė

Sausis gruodis

5.11. Etikos mokytojų projektas
„Klaipėdos krašto šviesuolis“
5.12. Tikybos mokytojų projektas
„Religinių konfesijų bendrystė“

D. Gulbinienė
N. Kasradzė
D. Gulbinienė
V. Žirnova

Sausis gruodis
Sausis gruodis

5.13. Specialiųjų pedagogų ir logopedų
projektas „Čia Lietuva. Čia mano
namai“

D. Gulbinienė
K. Stankutė-Matė

Lapkritisgruodis

Globos, senelių,
vaikų namų
lankymas
Renkama
medžiaga
Susitikimai su
miesto religinėmis
bendruomenėms
SUP vaikams

Atsakingas asmuo
ar vykdytojas
G. Macijauskas
R. Baukaitė

Vykdymo
terminai
Sausis –
gruodis

2. 2Mokytojų kūrybiniai vakarai
.
3. Kūno kultūros mokytojų tinklinio
turnyras
4. 3Mokyklų proto mūšiai
.
5. 4Geriausi mokytojai moko iš širdies
.– ne iš knygos

A. Zvėrka
I. Bubliauskaitė
G. Macijauskas
I. Malakauskienė
I. Bubliauskaitė

Sausis –
gruodis
Sausis vasaris
Vasaris

D. Gulbinienė
A. Stankovičienė

Gegužė

6. 5,,Kiekvienas paliekame pėdas
.žemėje...“ (Just. Marcinkevičius)
7. 6Vieša skaitymo akcija „Skambanti
.knyga“
8. 8Klaipėdos miesto ikimokyklinio
.ugdymo įstaigų šventinis koncertas
„Dyvų dyvai pamary!“,

L. Šeske
V. Šileikienė
I. Bubliauskaitė

Balandis

S. Simpukienė
N. Pranevičienė

Kovas

9. 9Tarpmokyklinis saviraiškos
.festivalis ,,Tau smagu, man smagu tad pabūkime kartu“
10. 1Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
0Sveikatinimo ir sporto šventė prie
.jūros „Su vaikyste ant bangos“
11. 1Respublikinis ikimokyklinio
1ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės
.raiškos festivalis „Vaidinimų
kraitelė - 15“
12. Biblioterapinė popietė

D. Gulbinienė
K. Stankutė-Matė

Gegužė

S. Simpukienė
D. Volkovaitė

Gegužė

S. Simpukienė
D. Volkovaitė

Gegužė

Tradicinis
festivalis

I. Bubliauskaitė

Birželis

Bibliotekininkai

12.4. Organizuoti kultūrinę veiklą.
Eil.
Nr.

Priemonė
1. 1Mokytojų ir mokinių kūrybinių
.darbų parodos
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Pastabos
Vyksta PŠKC
pagal metinį
grafiką
Vyksta kas mėnesį
PŠKC
„Aukuro“
gimnazijoje
PŠKC
Padėkos vakaras
lietuvių k.
mokytojams
Matematikos
mokytojų popietė

Gegužė
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienai
paminėti
SUP turintiems
mokiniams ir jų
mokytojams
Vaikų, jų tėvų,
mokytojų šventė

13. Psichologų žygis dviračiais „Jokio
„perdegimo“ darbe“
14. 1Mokytojų ir mokinių tradicinė
2dailės darbų paroda „Mylime savo
.gimtąjį miestą“.
15. 1Renginys, skirtas Vaikų gynimo
3dienai paminėti
.
16. 1Kūrybinės raiškos renginys „Nerta
4senelės pasaka“
.
17. 1Popietė „Mes - Pasakų šalyje“
7
.
18. 1Popietė „Kalėdų stebuklas“
8
.
19. Meno mokytojų popietė

I. Leonavičienė
D. Gulbinienė
J. Šimkūnaitė
G. Macijauskas
R. Baukaitė

Birželis
Birželis

Žygis Žemaitijos
keliais
Prano Domšaičio
galerijoje

S. Simpukienė
N. Pranevičienė

Birželis

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų

S. Simpukienė
L. Kargajevienė

Spalis

Priešmokyklinio
amžiaus vaikų

I. Bubliauskaitė
I. Leonavičienė

Lapkritis

Bibliotekininkų

A. Antanaitis
N. Bendaravičienė

Gruodis

Vokiečių kalbos
mokytojų

G. Macijauskas
S. Rudelis

Gruodis

Šokio, teatro
mokytojų

V. LAUKIAMAS REZULTATAS
13. Įgyvendinus 2015 m. veiklos planą, bus pasiekti šie pokyčiai:
13.1. užtikrintas efektyvus, modernizuotas įstaigos valdymas,
13.2. pagerės teikiamų paslaugų kokybė,
13.3. patobulės mokytojų ir vadovų bendrakultūrinės, profesinės, bendrosios ir specialiosios
kompetencijos,
13.4. sudarytos prielaidos sėkmingai keistis gerąja pedagogine patirtimi,
13.5. tenkinami mokytojų kultūriniai poreikiai.
VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI
14. Planui įgyvendinti reikalinga 117 795.7 Eur lėšų.
15. Dalis plano bus finansuojama iš Specialiosios programos (67162.88 Eur) lėšų.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Plano įgyvendinimą koordinuos ir priežiūrą vykdys Pedagogų švietimo ir kultūros centro
direktorius.
17. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos tarybai, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar
jos įgaliotai institucijai.

_________________________
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