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„Daryk tai, ką gali, ten, kur esi, su tais įrankiais, 

 kurie tau duoti.“  

(Teodoras Ruzveltas) 

 

TVIRTINU: 

Direktorius 

 

Adomas Kripas 

2020 M. LAPKRIČIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

3-20 d. 

15.00 

Tęstiniai mokymai  

 ,,Mokytojų skaitmeninių kompetencijų 

tobulinimas taikant „Kahoot“ ir „Moodle“ 

aplinkos įrankius ugdymo procese" 

Alma Galminienė  

Plungės technologijų ir verslo 

mokyklos IT vyr. mokytoja 

Plungės TVM 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

12/26 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Ugdymo turinio pritaikymo galimybės 

skirtingų poreikių turintiems mokinimas”  

II modulis ,,Mokymosi situacijos pamokoje 

universalaus dizaino metodo požiūriu" 

Doc. dr. Viktorija Sičiūnienė 

VDU ,,Švietimo akademija" 

lektorė 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

18 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Vadybiniai sprendimai mokykloje, siekiant 

geresnių ugdymo(-si) rezultatų“ 

II modulis ,,Trys universalios gyvenimo 

valiutos įstaigos mikroklimatui ir kultūrai 

gerinti“ 

Aurimas Vėtrimas 

 „VAUMA – mokymų 

agentūros“ lektorius, verslo 

vadybos konsultantas-treneris, 

koučingo specialistas, 

strateginių ir kūrybinių sesijų 

moderuotojas 

Ugdymo įstaigų 

direktoriai, 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

20 d. Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Mokytojo, dirbančio ikimokyklinėje įstaigoje 

kompetencijų tobulinimas”  
I modulis „Socialinio ir emocinio intelekto 

ugdymas darželyje“  

Jolanta Karvelienė 

Kognityvinės elgesio terapijos 

psichoterapeutė, 

vaikų ir šeimos psichologė – 

psichoterapeutė 

Plungės lopšelis -

darželis „Pasaka“ 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas V. Mylimienė 
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25 d. 

13.00  

Tęstiniai mokymai (II gr.) 

„Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymo 

programa“ II užsiėmimas 

Dr. Kęstutis Trakšelys 

Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos 

direktorius 

Auklėtojų/ mokytojų 

padėjėjai  

Nuotoliniu būdu Mokamas V. Mylimienė 

27 d. 

13.00  

Tęstiniai mokymai (II gr.) 

„Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymo 

programa“ III užsiėmimas 

Dr. Kęstutis Trakšelys 

Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos 

direktorius 

Auklėtojų/ mokytojų 

padėjėjai  

Nuotoliniu būdu Mokamas V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

3 d.  

15.30 

Paskaita 

,,Microsoft Teams“ panaudojimo galimybės ugdymo 

procese“ 

 

Informacinių technologijų 

mokytojai  

Alvydas Salys, 

Plungės Senamiesčio mokyklos 

informacinių technologijų 

mokytojas metodininkas 

Nuotoliniu būdu 

5 d.  

15.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

 

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

18 d.  

15.00 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

 

Anglų kalbos mokytojai Jūratė Varpiotienė 

anglų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

 

 

Nuotoliniu būdu 

9 d. 

16.30 

Mokomės karpyti, transponuoti muzikos kūrinius su IT 

programomis" I dalis 

Lektorė- Aušra Kazlauskaitė Steckienė, Plungės r. 

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos, ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus muzikos mokytoja  

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

16 d. 

16.30 

,,Mokomės karpyti, transponuoti muzikos kūrinius su IT 

programomis“ II dalis 

Lektorius- Martynas Miliauskas, Plungės r. Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos vyr. muzikos mokytojas  

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

20 d. 

14.00 

 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

 

Fizinio ugdymo mokytojai Jurgita Krasauskienė 

fizinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

23 d. 

16.30 

,,Mokomės karpyti, transponuoti muzikos kūrinius su IT 

programomis" III dalis 

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio 

Nuotoliniu būdu 
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Lektorius -Virginijus Armalis, Plungės akad. A. Jucio 

progimnazijos muzikos mokytojas 

būrelio pirmininkė 

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) 

Lapkričio 

-gruodžio 

mėn.  

Rajoninis projektas 

 „Pasek man pasaką“ 

Bendruomenių, seniūnijų, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kultūros, švietimo ir kt. įstaigų 

atstovai, pavieniai asmenys 

Vaida Silkauskienė 
 Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo skyriaus vedėja  

Nuotoliniu būdu 

PARODOS 

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 

03, 05, 06, 10, 12, 

13, 17, 20, 24, 26, 

27 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

05,12, 19, 26 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 
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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 

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  

Lapkričio mėn.  Tyrimas: 1-4 klasių mokinių apklausa 

„Aktyvaus gyvenimo ABC“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

1-4 klasių mokiniai  Jūratė Karalienė  Rajono mokyklos 

Data ir laikas 

derinamas 
Popietė „Greičiau, linksmiau, tiksliau“ 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos  

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintys 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 centro 

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 – 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokiniai 

Vaida Vaičikauskienė Vieta derinama  
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pagalvok – padaryk“ veiklos 

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 

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 

 

2020-10-29 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


