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Svarbu nenustoti klausinėti… Neprarasti švento žingeidumo. 

 (A. Einšteinas) 

 

 

TVIRTINU: 

Direktorius 

 

Adomas Kripas 

2020 M. BALANDŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas 

turinys 

Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

03-18 iki  

04-22 

Mokytojų informacinių technologijų 

kompetencijų tobulinimas taikant 

skaitmeninius įrankius ugdymo 

procese 

(40 akad. val.) 

Raimondas Laurinaitis 

Plungės ,,Ryto“ pagrindinės 

mokyklos mokytojas  

Plungės „Ryto“ 

pagrindinės mokyklos 

mokytojai 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinė mokykla 

 

Mokestis už 

pažymėjimą 

L. Galvanauskienė 

17 d. 

15.00 

Ilgalaikės programos (40 akad. val.) 

„Psichologiniai, teoriniai ir praktiniai 

skaitmeninių įgūdžių stiprinimo 

aspektai“  I modulis 

„Emocinis atsparumas. Praktinės 

rekomendacijos“ 

Nomeda Marazienė 

VšĮ Lyderystės ekspertų 

grupės vadovė, sertifikuota EQ 

trenerė meistrė 

 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos mokytojai 

_ Pagal paraišką V. Mylimienė 

29 d. 

10.00 

Paskaita „Metodinės priemonės 

„NYKŠTUKŲ NUOTYKIAI“ garsų 

[s]-[š] diferencijavimui“ 

Jurga Lukauskienė 

Gargždų l/d. „Ąžuoliukas“  

logopedė 

Logopedai _ _ V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

1 d.  

17.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

 

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 

3 d. 

15.00 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

 

Tikybos mokytojai Danguolė Alčauskienė 

tikybos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 
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7 d. 

15.00 

Rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

Rajono metodinių būrelių 

pirmininkai 

Gintautas Rimeikis 

Laima Galvanauskienė 

Vida Mylimienė 

_ 

9 d. 

15.00 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

Fizinio ugdymo mokytojai Dovilė Pečiulienė 

fizinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

_ 

14 d. 

17.00 

IT mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

IT mokytojai Rasa Vilimienė-Jurkė 

IT mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 

20 d. 

15.00 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

Fizikos mokytojai Veronika Tilindienė 

fizikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 

21 d. 

15.00 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

Biologijos mokytojai Judita Narutavičienė 

biologijos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 

23 d.  

11.00 

Direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

Direktorių pavaduotojai 

ugdymui 

Laima Galvanauskienė _ 

24 d. 

15.00 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

 

Tikybos mokytojai Danguolė Alčauskienė 

tikybos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 

27 d. 

15.00 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

Rusų kalbos mokytojai Ona Šimkutė 

rusų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

_ 

KONFERENCIJOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

2 d.  

11.00 

Vaizdo konferencija 

Kaip mums sekasi dirbti naujomis sąlygomis? 

 

Švietimo centrų darbuotojai Vitalija Bijanauskienė 

Utenos švietimo centro direktorė 

_ 

15 d. 

15.00 

Vaizdo konferencija  

„Pedagogų nuotolinio kvalifikacijos tobulinimo 

galimybės “  

Švietimo centrų darbuotojai Egidija Nausėdienė,  

ŠMSM Pedagogų veiklos skyriaus 

vyriausioji specialistė, skyriaus 

vedėjo funkcijas 

_ 

KITA VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 
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- Konsultacijos „Ilgalaikių (40 akad. val.) kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimas, akreditacija ir 

įgyvendinimas“ 

Aptariami efektyviausi kvalifikacijos tobulinimo 

būdai, formos, grįžtamojo ryšio svarba mokymų 

planavimui, vykdymui ir vertinimui. Ilgalaikės 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos 

veiksmingumas ir jos įtaka pedagogų darbo kokybei. 

Švietimo įstaigų vadovai, 

mokytojai ekspertai, švietimo 

konsultantai 

 (Iš anksto susitarus individualiai)  
 

Laima Galvanauskienė 

Vida Mylimienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
(konsultacijos galimos ir 

nuotoliniu būdu) 

PARODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Vyksta „Spalvų žaismas“ 

Plungės „Saulės“ gimnazijos I-II kl. mokinių kūrybinių 

darbų paroda 

Įvairių dalykų mokytojai Bronė Valužienė 

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

dailės ir technologijų mokytoja 

metodininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Pagal poreikį  Paskaitos pedagoginėmis psichologinėmis temomis  Mokiniai, tėvai, pedagogai PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

DĖL KARANTINO VISI UŽSIĖMIMAI ATŠAUKTI 

 

Kviečiame registruotis į: 

• anglų kalbos kursus; 

• kompiuterinio raštingumo kursus. 

Kursai bus organizuojami susirinkus klausytojų grupei 

el. paštu: plungessuaug@gmail.com  

Centras turi teisę keisti renginio vietą ir laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus, jiems iš anksto apie tai pranešant 

 

SUDERINTA 

Plungės rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

 

mailto:plungessuaug@gmail.com
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Gintautas Rimeikis 

 

2020-04- 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 

 

 


