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4. Praktikumas anglų kalbos mokytojams

„Laipsniškas atsakingo mokymosi modeliavimas“
Pagal

bendradarbiavimo 
sutartį

14 d.
14.00 val.

Pedagogų 
švietimo ir 

kultūros centras 
(Baltijos pr. 51)

Anglų kalbos mokytojai
(registracija
www.semiplius.lt)

S. Berry (LCC)
A. Antanaitis

5. Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo vertinimo
kriterijai ir jų taikymo ypatumai

18,00 Eur 18 d.
13.00 val.

Pedagogų 
švietimo ir 

kultūros centras 
(Baltijos pr. 51)

Pradinių klasių 
mokytojai
(registracija
www.semiplius.lt)

Dr. D. Vaigauskaitė
(KU),
A. Antanaitis

6. Ugdomieji ikimokyklinio amžiaus žaidimai
hiperaktyviems ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams
(18 akad. val., 6 akad. val. iš jų savarankiško darbo)

Kaina tikslinama 19, 25 d.
13.00 val.

Lopšelis-
darželis

„Žiogelis“

Lopšelių-darželių
„Žiogelis“, „Švyturėlis“ 
bendruomenės
(registracija
www.semiplius.lt)

T. Lagūnavičius 
(Kaunas),
S. Simpukienė

7. Agresyvus vaikas: ką daryti? Kaina tikslinama 20 d.
13.00 val.

Lopšelis-
darželis 

„Pingvinukas“

Lopšelio-darželio 
„Pingvinukas“ 
bendruomenė
(registracija
www.semiplius.lt) 

J. Semionova,
S. Simpukienė

8. Respublikinė konferencija „Aklųjų ir silpnaregių
įtraukusis ugdymas: šiandiena ir perspektyvos“, skirta
Regos ugdymo centro 50-ties metų jubiliejui

Pagal 
bendradarbiavimo 

sutartį

20 d. 
13.00 val.

Klaipėdos 
apskrities Ievos 

Simonaitytės 
viešoji 

biblioteka

Bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai, įvairių 
dalykų mokytojai, 
logopedai, socialiniai 
pedagogai, psichologai, 
specialieji pedagogai, 
ugdantys mokinius, 
turinčius regos sutrikimų 
(registracija 
www.semiplius.lt)

L. Glaveckienė, 
R. Viršilienė, 
R. Bytautienė,
S. Simpukienė

9. Vaikų meninio skaitymo vertinimo kriterijai ir jų
taikymo ypatumai (refleksija po ikimokyklinio amžiaus
vaikų skaitovų konkurso)

16,00 Eur 22 d.
10.00 val. 

Pedagogų 
švietimo ir 

kultūros centras 
(Baltijos pr. 51)

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
(registracija
www.semiplius.lt) 

D. Vaigauskaitė (KU),
S. Simpukienė

10. Vaikų ir paauglių sveikos gyvensenos veiksniai: fizinio
aktyvumo ypatumai

Pagal 
bendradarbiavimo 

sutartį

22 d.
11.00 val.

Švyturio arena Kūno kultūros mokytojai 
ir treneriai
(registracija
www.semiplius.lt)

Dr. K. Bunevičius 
(Kaunas),
A. Gaižauskienė 
(Kaunas),
A. Bocman,
E. Gervaitis
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11. Laisvės ir ribų problema pirmajame septynmetyje Kaina tikslinama 22 d.

13.00 val. 
Lopšelis-
darželis 

„Puriena“

Lopšelio-darželio 
„Puriena“ bendruomenė
(registracija
www.semiplius.lt) 

R. Ragauskaitė-
Driukienė (Vilnius),
S. Simpukienė

12. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas –
skirtingų mokinių poreikių tenkinimas pamokoje

Kaina tikslinama 27 d.
12.30 val.

„Aukuro“ 
gimnazija

„Aukuro“ gimnazijos 
bendruomenė
(registracija
www.semiplius.lt)

R. Dudzinskienė 
(Vilnius),
J. Norvilienė

13. Sveikatos, gerumo ir grožio fenomeno puoselėjimas nuo
mažens (18 akad. val., 6 akad. val. iš jų savarankiško
darbo)

26,00 Eur 27 d. 
9.00 val.,

29 d. 
10.00 val.

Lopšelis-
darželis 

„Želmenėlis“

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai
(registracija
www.semiplius.lt) 

G. Žmuidienė,
I. L. Navardauskienė,
S. Simpukienė

14. Vaikų kalbos ugdymą(si) skatinantys inovatyvūs
metodai ir būdai, taikomi įvairioje ugdymo veikloje

7,80 Eur 29 d.
9.30 val.

Lopšelis-
darželis 

„Giliukas“

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai, 
logopedai
(registracija
www.semiplius.lt) 

A. Gedrimienė,
I. Kasputytė ir kt.,
S. Simpukienė

METODINIAI RENGINIAI

Eil.
Nr. Programos pavadinimas Diena,

valanda
Vieta Dalyviai Atsakingas

1. Metodinė diena „Mokinių kurčneregių pažinimas ir
sąveikos principai“

14 d.
10.00 val.

Pedagoginė 
psichologinė 

tarnyba

Mokytojai, dirbantys su kurčneregiais ir 
sutrikusios regos kompleksinės negalios 
mokiniais, ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai.
(registracija www.semiplius.lt)

D. Taurienė,
G. Macijauskas

2. Muzikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.
1. Konkurso „Giest lakštingalėlis“ organizavimo
klausimai.
2. Muzikos olimpiados aptarimas.
3. Metodinės priemonės pristatymas „Įdomiosios
užduotys muzikos pamokoje I–IV klasėje“ (L. Portnych)

18 d.
16.00 val.

Pedagogų 
švietimo ir 

kultūros centras 
(Baltijos pr. 51)

Muzikos mokytojai D. Jakubauskienė,
G. Macijauskas

3. Socialinio pedagoginio atvejo analizės grupė 21 d.
13.00 val.

Pedagoginė 
psichologinė 

tarnyba

Grupės dalyviai D. Kujalienė,
A. Skukauskienė,
G. Macijauskas



(1 susitikimas)

Kaina
tikslinama

(2 modulis) LL3 Projekto 
l šos

laikas gali 
keistis) 



(18 akad. val., 6 akad. val. iš j  savarankiško 
darbo)

Pagal
bendradarbiavimo

sutart



10    

  
 

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite“

5     

Aula 
Magna

 
 

Meno psichologijos 
centras

(Paryžiaus Komunos 
g. 25A)

 
 



Kaina tikslinama 
Laikas

tikslinamas
(pagal
atskir  

pranešim )

Bauhauzo

Pinterest:

Kaina tikslinama 

Išvykimo 
laikas

tikslinamas

Holistinis

14.00 val.



(60
akad. val.)

t sinys

(bendrini  angl  kalbos žini  
tobulinimas)

šiek tiek 
paženg

iki kovo 4 d. 

80 akad. val.; iš j  24 akad. val. kontaktinio 
ir 56 akad. val. nuotolinio darbo) (kit  

susitikim  
laikas bus 

derinamas su 
dalyviais)



Simono Dacho 
namai Jūros  7

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 









III-asis
etapas



(baigiamasis renginys Tarptautinei
frankofonijos dienai pamin ti)

(susitikimas su rašytoja Rita Kairiene)






