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„Nieko nėra amžina, tik kai kas trunka ilgai“ 

(Seneka) 

 

TVIRTINU: 

Direktorius 

 

Adomas Kripas 

2020 M. GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

2 d. 

10.00 

Džiazinės improvizacijos kompetencijų 

ugdymas ir nuotolinių konkursų 

organizavimo galimybių plėtra 

informacinių technologijų pagalba   

(6 val.) 

Egidijus Miknius, 
Lietuvos kariuomenės 

Karinių jūrų pajėgų orkestro 

vadovas, Klaipėdos 

St. Šimkaus konservatorijos 

simfoninio orkestro 

dirigentas, trombono bei 

tūbos spec.pedagogas, 

Artūras Urniežius 
Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos Pučiamųjų 

instrumentų skyriaus vedėjas, 

pučiamųjų orkestro vadovas, 

mokytojas ekspertas 
 

Žemaitijos ir 

Klaipėdos krašto 

pučiamųjų 

instrumentų 

mokytojai  

Nuotoliniu būdu Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

V. Mylimienė 

3 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos,,Mokytojo, dirbančio 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, 

kompetencijų tobulinimas” 

seminaras „Efektyvi komunikacija 

švietimo organizacijoje“ 

Dr. Kęstutis Trakšelys 

Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos 

direktorius 

Plungės lopšelio-

darželio „Pasaka“ 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas V. Mylimienė 

3 d. 

14.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Istorijos mokytojų dalykinių ir 

Saulius Jurkevičius 

Vilniaus licėjaus direktorius, 

Istorijos mokytojai Nuotoliniu būdu Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

V. Mylimienė 
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bendrųjų kompetencijų stiprinimas“ 

seminaras „2020 m. istorijos VBE 

rezultatų statistinė analizė“ 

istorijos mokytojas ekspertas 

5 d. 

10.00 

Ilgalaikės programos „Psichologiniai, 

teoriniai ir praktiniai skaitmeninių įgūdžių 

stiprinimo aspektai“ 

tęstiniai mokymai ,,Įvadas į Moodle 

aplinką“ 

Rita Smilingienė, 

Egidijus Stasytis, 

Ingrida Tamošauskienė, 

Renata Gudienė 

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

V. Mylimienė 

8 d. 

15.30 

 

Tęstiniai mokymai (40 val.) 

Microsoft Teams panaudojimo galimybės 

nuotolinio ugdymo procese 

 

Ingrida Sungailienė 

Plungės r. Kulių gimnazijos 

IT mokytoja metodininkė 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės r. Kulių 

gimnazija 

Mokamas L. Galvanauskienė 

9 d.  

13.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Auginantis įtraukusis ugdymas 

padedantis įsijungti į bendrą veiklą, 

pasijusti vertingu ir lygiateisiu“ 

paskaita ,,Įtraukiojo ugdymo galimybės 

ikimokykliniame amžiuje" 

Nijolė Jackūnienė Plungės 

specialiojo ugdymo centro 

specialioji pedagogė- 

logopedė metodininkė, 

Kamilė Kundrotaitė – 

Astreikienė 

 specialioji pedagogė- 

logopedė  

Plungės lopšelio -

darželio „Vyturėlis“ 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

L. Galvanauskienė 

9 d. 

14.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Pamokos kokybė – kiekvieno 

mokinio sėkmė“ 

seminaras „Akademinių pasiekimų ir 

asmeninės ūgties dermė pamokoje 

taikant savivaldį ir personalizuotą 

mokymąsi“ 

Prof.dr. Aušra 

Kazlauskienė, 

 doc. dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės r. Platelių 

gimnazijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu  Mokamas V. Mylimienė 

9 d. 

14.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokyklos bendruomenės 

augimas: mikroklimato kūrimas ir 

stiprinimas“ 

seminaras „Akademinių pasiekimų ir 

asmeninės ūgties dermė pamokoje 

taikant savivaldį ir personalizuotą 

mokymąsi“ 

Prof.dr. Aušra 

Kazlauskienė, 

 doc. dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu  Mokamas V. Mylimienė 
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Data tikslinama Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokytojo, dirbančio 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, 

kompetencijų tobulinimas” 

edukacinė išvyka „Geroji darbo patirtis 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žemyna““ 

Ramutė Žemaitienė 

Vilniaus lopšelio-darželio 

„Žemyna“ direktorė 

Plungės lopšelio -

darželio „Pasaka“ 

mokytojai 

(Bus tikslinama) Mokamas V. Mylimienė 

10 d. 

15.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Užsienio kalbų mokytojų 

dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 

tobulinimas/gilinimas“  
seminaras „Interaktyvūs užsienio kalbos 

mokymo(si) metodai“ 

Tatjana Kriliuvienė 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazijos anglų kalbos 

mokytoja ekspertė, IKT 

lyderių programos dalyvė, 

IKT taikymo pradiniame 

ugdyme konsultantė 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas V. Mylimienė 

10 d.  

12.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Pradinio ugdymo mokytojų 

kompetencijų tobulinimas, ugdant skirtingų 

poreikių turinčius vaikus“ 

seminaras ,,Mokymosi motyvacijos 

sistemos sukūrimas“ 

Jolanta Karvelienė 

Kognityvinės elgesio 

terapijos psichoterapeutė, 

vaikų ir šeimos psichologė – 

psichoterapeutė 

 

Plungės vyskupo 

Motiejaus 

Valančiaus pradinės 

mokyklos mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

11 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Biologijos pamokos kokybės 

tobulinimas“ 
seminaras  „Vertinimas ir įsivertinimas 

biologijos pamokoje“ 

Laima Zdanavičienė 

Šiaulių Jovaro progimnazijos 

biologijos ir chemijos vyr. 

mokytoja 

Plungės r. ir Rietavo 

sav. mokyklų 

biologijos mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

L. Galvanauskienė 

18 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Auginantis įtraukusis ugdymas 

padedantis įsijungti į bendrą veiklą, 

pasijusti vertingu ir lygiateisiu“  

seminaras  ,,Vaiko emocijų ir netinkamo 

elgesio valdymas“ 

Jolanta Karvelienė 

Kognityvinės elgesio 

terapijos psichoterapeutė, 

vaikų ir šeimos psichologė – 

psichoterapeutė 

Plungės lopšelio -

darželio „Vyturėlis“ 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

21 d. 

14.00 

Tęstiniai mokymai (53 val.) 

„Specialiųjų mokymo priemonių 

pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių 

specialiuosius ugdymo(si) poreikius“ 
 

Kamilė Kundrotaitė – 

Astreikienė 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro Švietimo pagalbos ir 

konsultavimo skyriaus 

vedėja, mokytoja, logopedė,  

Kristina Masiliauskienė 

Plungės specialiojo ugdymo 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokestis už 

pažymėjimą 

1.20 € 

L. Galvanauskienė 
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centro mokytoja  

28 d.  

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos,,Asmeninių ir mokėjimo 

mokytis kompetencijų tobulinimas. 

Lyderystės ugdymas ir atsakomybė“ 

seminaras „Efektyviausi metodai 

pamokoje“ 

Larisa Gražienė 

Kauno “Saulės” gimnazijos 

fizikos mokytoja ekspertė, 

sociologijos mokslų magistrė 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

(Bus tikslinama) Mokamas L. Galvanauskienė 

Data bus 

tikslinama 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokyklos bendruomenės 

augimas: mikroklimato kūrimas ir 

stiprinimas“  
edukacinė išvyka „Mokyklos 

bendruomenės telkimas bei 

mikroklimato stiprinimas“ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

mokytojai 

Mažeikių r. 

Urvikių kultūros 

centras 

Mokamas V. Mylimienė 

28 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos,,Ugdymo turinio pritaikymo 

galimybės skirtingų poreikių turintiems 

mokiniams” 

seminaras „Specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikų ugdymas įtraukiuoju 

būdu, didinant mokymosi motyvaciją ir 

taikant komandinį darbą“ 

Jūratė Karalienė  

Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro  PPT 

skyriaus vedėja, 

Nijolė Daunienė  

Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro  PPT 

skyriaus psichologė  

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos 

mokytojai 

(bus tikslinama) Mokamas L. Galvanauskienė 

29 d. 

9.00 

Tęstiniai mokymai (80 val.) 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo 

kompetencijų tobulinimas“ 

Andrius Petrauskas,  

Skuodo r. Ylakių gimnazijos 

informacinių technologijų 

mokytojas metodininkas 

 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

(Bus tikslinama) Mokamas L. Galvanauskienė 

KONFERENCIJA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

17 d. 

14.00 

5-8 klasių mokinių integruotų matematikos 

ir gamtos mokslų projektinių darbų 

nuotolinė konferencija 

„Patyriminė veikla integruojant 

matematikos ir gamtos mokslus“ 

Plungės rajono mokyklų 5-8 klasių mokiniai, 

jų matematikos ir gamtos mokslų mokytojai 

 

 

 

Juozas Griškus  

Plungės Senamiesčio mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Nuotoliniu būdu 

METODINĖ VEIKLA 
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Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

10 d. 

13.30 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojų ugdymui pasitarimas 
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo organizavimas“ 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui  

 

Laima Galvanauskienė Nuotoliniu būdu 

KITA VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

- Konsultacijos „Ilgalaikių (40 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) 

1 d. 

15.00 

Paskaita (1 val.) 

,,Internetinės reflektavimo sistemos 

pristatymas“ 

Lektorė-Skaistė Lazdauskaitė, Reflectus 

bendrakūrėja ir produkto vystymo vadovė. 

Socialinių mokslų magistrė, nacionalinių ir 

tarptautinių švietimo iniciatyvų/ projektų 

vadovė sukaupusi 10 metų darbo patirtį. 

Buvusi „Renkuosi mokyti!“ programos 

vadovė, turinti praktinės darbo patirties 

formaliajame ir neformaliajame švietime 

Plungės r. švietimo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai ugdymui, metodinių būrelių 

pirmininkai, mokytojai 

Laima Galvanauskienė 

 

Nuotoliniu būdu 
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1—22 d. Respublikinis 1- 4 klasių mokinių kūrybinių 

darbų konkursas   

“KALĖDŲ STEBUKLO 

BELAUKIANT” 

 

1-4 klasių mokiniai Daiva Gramalienė 

 Plungės rajono Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazijos  direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Alma Tipšienė, 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė,   

Lina Brasienė, 

Virginija Virmauskienė, 

 Zita Vagnorienė 

 pradinių klasių vyr. mokytojos  

____ 

PRODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Vyksta Plungės r. Platelių meno mokyklos  

Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų 

paroda 

 

Įvairių dalykų mokytojai Lina Ruginienė 

Plungės r. Platelių meno 

mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

01,03,04, 08,10,11, 

15,17,18,22,29 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

03,10, 17, 31 d.  Komandinis vertinimų rezultatų aptarimas PPT specialistai PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Individualios psichologinės konsultacijos  Mokiniai, tėvai, pedagogai Nijolė Daunienė,   

Birutė Žiūraitienė 

Vaida Vaičikauskienė   

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

ketvirtadienis  

Vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų korekcija  Vaikai, mokiniai Jūratė Kubilienė  

Dovilė Raudytė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Specialiojo pedagogo užsiėmimai  Vaikai, mokiniai Rūta Paulauskienė,  

Jūratė Karalienė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
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Pirmadienis- 

penktadienis  

Išvadų po vaikų  įvertinimo pristatymas tėvams, 

mokytojams 

Tėvai, mokytojai  PPT skyriaus vedėja  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

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

Data ir laikas 

derinamas 

Popietė specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams „Greičiau, linksmiau, tiksliau“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Vaikai  Jūratė Kubilienė 

Rūta Paulauskienė 

Jūratė Karalienė  

Nuotolinė 

Data ir  laikas 

derinamas 

Užsiėmimas-paskaita tėvams ir /ar pedagogams 

„Dėmesingas įsisąmoninimas tyloje. Praktikų 

popietė parke“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Tėvai, pedagogai  Vaida Vaičikauskienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

lauko erdvės, Plungės jūros 

prieigos arba parkas   

 

Data ir  laikas 

derinamas 

„Muilo burbulų šokis“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokiniai 

PPT skyriaus specialistai Vieta derinama  

Data ir laikas 

derinamas 

„Dėmesingi judesiai, kaip atsakas tvarkymuisi su 

fiziniu ir/ar emociniu diskomfortu“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Šateikių Vaikų dienos centrą 

lankantys vaikai 

Vaida Vaičikauskienė  Šateikių VDC 

Data ir laikas 

derinamas 

„Sąmoningas vaikščiojimas: kur einame, ten ir 

esame. Suvokimui didinti“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokiniai 

Vaida Vaičikauskienė Vieta derinama  

Data ir laikas 

derinamas 

„Paslaptingas lobis“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokiniai 

PPT skyriaus specialistai Vieta derinama 

Data ir laikas 

derinamas 

Paskaita „Vaikų antsvorio psichologinės priežastys“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Tėvai ir/ar pedagogai Nijolė Daunienė  Vieta derinama 
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Data ir laikas 

derinamas 

Paskaita „Psichologinis kūno vaizdo priėmimas 

paauglystėje“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Tėvai ir/ar pedagogai Vaida Vaičikauskienė Vieta derinama 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

DĖL KARANTINO UŽSIĖMIMAI NEVYKSTA 

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 

Gintautas Rimeikis 

 

2020-11-30 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


