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„Žmogus neturi bijoti nežinomybės, nes 

kiekvienas yra pajėgus pasiekti visko, ko 
jis nori ir ko jam reikia“ 

(Paulo Coelho) 

 

TVIRTINU: 

Direktorius 

 

Adomas Kripas 

2021 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

4 d. 

10.00 
Informacinių technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

,,Informatikos bendrųjų programų esminiai 
pokyčiai, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

naujovės“ 

IT mokytojai Rasa Vilimienė-Jurkė 

IT mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

5 d. 
15.00 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

,,Atnaujintos geografijos bendrojo ugdymo 

programos“ 

Geografijos mokytojai Ingrida Tamošauskienė 
geografijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

6 d. 
15.00 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Fizikos mokytojai Veronika Tilindienė 
fizikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

14 d. 
15.00 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

 „Pamokų organizvimas nuotoliniu ir 

mišriuoju būdu. 

 Paroda MOKYKLA 2020. Kas naujo? 

  Istorijos brandos egzamino Plungės r. 

rezultatų apžvalga. 

  Pamokų kitose aplinkose organizavimo 
gairės. 

Istorijos mokytojai Danutė Užkurienė 
istorijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 
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14 d. 

16.00 
Tikybos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 
,,Nuotolinio darbo iššūkiai" 

Tikybos mokytojai Danguolė Alčauskienė 

tikybos mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

20 d. 

10.00 

 

Metodinė diena  

Atvira veikla ,,Žaidimo metodas logopedo 

ir spec.pedagogo praktikoje“ 

Spec. pedagogai-logopedai Regina Gudavičienė 

Plungės l./d. „Raudonkepuraitė“  

spec. pedagogė, logopedė, 

Rūta Paulauskienė 

spec.pedagogų-logopedų 

metodinio būrelio pimininkė 

Nuotoliniu būdu 

22 d. 

15.00 
Biologijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

 ,,Gamtos mokslų bendrosios programos 

esminiai pokyčiai, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo naujovės” 

 „Paroda MOKYKLA 2020. Kas 

naujo?“ 

Biologijos mokytojai Judita Narutavičienė 

biologijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

26 d. 

13.30 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

pasitarimas 
 

Įstaigų deleguoti ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai 

 

Laima Galvanauskienė, 

Vida Mylimiene 

Nuotoliniu būdu 

28 d. 
15.00 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Rusų kalbos mokytojai Ona Šimkutė 
rusų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

Data bus 
tikslinama 

Informacinis renginys 
„Naujųjų Valstybinių ir savivaldybių 

mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo nuostatų įgyvendinimo 

iššūkiai ir naujovės„ 

 

 

Plungės r. ir Rietavo sav. ugdymo įstaigų 

vadovai ir pavaduotojai ugdymui 

 

Stanislava Sabaliauskienė, 
Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos, Mokymosi visą 

gyvenimą departamento 
vyriausioji specialistė. 

Nuotoliniu būdu 

KITA VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 
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- 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) 

PARODA 

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 

05,08,12,15, 

19,22, 26,29 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

07,14, 21,28 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 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Išvadų po vaikų įvertinimo pristatymas tėvams, 

mokytojams 
Tėvai, mokytojai  PPT skyriaus vedėja  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  
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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“ 

(atkelta iš gruodžio mėn. plano) 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos  

Vaikai  Jūratė Kubilienė, 

Rūta Paulauskienė, 

Jūratė Karalienė 

Nuotoliniu būdu 

Data ir laikas 

derinamas 

Užsiėmimas-paskaita tėvams ir /ar pedagogams 

„Dėmesingas įsisąmoninimas tyloje. Praktikų 

popietė parke“ 
 (atkelta iš gruodžio mėn. plano) 

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“ 

(atkelta iš gruodžio mėn. plano) 
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“  
(atkelta iš gruodžio mėn. plano) 

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“ 
(atkelta iš gruodžio mėn. plano) 

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“  

(atkelta iš gruodžio mėn. plano) 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokiniai 

PPT skyriaus specialistai Vieta derinama 
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Data ir laikas 

derinamas 

Paskaita „Vaikų antsvorio psichologinės priežastys“ 

(atkelta iš gruodžio mėn. plano) 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Tėvams ir/ar pedagogams 

(renkama grupė) 

Nijolė Daunienė  ZOOM platforma 

Data ir laikas 

tebederinamas 

Paskaita „Psichologinis kūno vaizdo priėmimas 

paauglystėje“ (atkelta iš gruodžio mėn. plano) 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Tėvams ir/ar pedagogams 

(renkama grupė) 

Vaida Vaičikauskienė ZOOM platforma 

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 

 

2020-12-30 
Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 
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