
1 

 

 

 

 

 

 

„Aš žinau, kad nieko tikra nežinau šimtu 

procentų, tačiau žvilgsnis į žvaigždes man 

leidžia svajoti“. 

(Vincentas van Goghas) 

 

 

TVIRTINU: 

Direktorius 

 

Adomas Kripas 

2021 M. VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

15 d. 

18.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Asmeninių ir mokėjimo 

mokytis kompetencijų tobulinimas. 

Lyderystės ugdymas ir atsakomybė“ 1 val. 

paskaita ,,Tėvų ir mokytojų santykių 

kūrimas, kaip bendrauti ir 

bendradarbiauti“ 

Jūratė Bortkevičienė, 

UAB „Galimybių Arsenalas“ 

įmonės vadovė 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

17 d. 

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Asmeninių ir mokėjimo 

mokytis kompetencijų tobulinimas. 

Lyderystės ugdymas ir atsakomybė“ I 

modulio seminaro „Efektyviausi metodai 

pamokoje“ refleksija 

Larisa Gražienė,  

Kauno “Saulės” gimnazijos 

fizikos mokytoja ekspertė, 

sociologijos mokslų magistrė 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

18 d. 

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokyklos bendruomenės 

augimas: mikroklimato kūrimas ir 

stiprinimas“ II modulio seminaras 

„Efektyvi komunikacija organizacijoje: 

psichologinis klimatas ir organizacijos 

kultūra“ 

Dr. Kęstutis Trakšelys 

Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos 

direktorius 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas V. Mylimienė 
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18 d. 

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Pamokos kokybė – kiekvieno 

mokinio sėkmė“ II modulio seminaras 

„Efektyvi komunikacija organizacijoje: 

psichologinis klimatas ir organizacijos 

kultūra“ 

Dr. Kęstutis Trakšelys 

Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos 

direktorius 

Plungės r. Platelių 

gimnazijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas V. Mylimienė 

18 d. 

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokinių poreikių ir gebėjimų 

atpažinimas ir ugdymo pritaikymas“ 

 I modulio seminaras „Pamokos 

tobulinimas, naudojant kolegialaus 

grįžtamojo ryšio metodiką. 

Organizavimo ir diegimo aspektai“  

Skaidra Mockevičienė 

Šiaulių „Santarvės“ 

gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja 

Plungės akad. A. 

Jucio progimnazijos 

mokytojai 

 

Nuotoliniu būdu Mokamas 

 

L. Galvanauskienė 

19/26 d. 

10.00 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Vadybiniai sprendimai 

mokykloje, siekiant geresnių ugdymo(-si) 

rezultatų“, III modulio seminaras 

,,Pozityvios elgsenos konstravimas 

individualiu, klasės/grupės ir instituciniu 

lygmeniu“ 

Dr. Renata Geležinienė, 

Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos Edukologijos 

instituto, Specialiosios 

pedagogikos ir logopedijos 

studijų programos docentė, 

specialioji pedagogė – 

ekspertė 

Ugdymo įstaigų 

direktoriai,  

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

(dalyvių skaičius 

ribotas) 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

23 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Šiuolaikinė pamoka pradiniame 

ugdyme“ I modulis „Nuotolinio ugdymo 

organizavimas pradinėse klasėse“ 

Jūratė Masiulienė  

„Šiaurės licėjaus“ pradinių 

klasių mokytoja metodininkė, 

 Agnė Janonytė 

„Šiaurės licėjaus“ pradinių 

klasių mokytoja, edukacinių 

projektų koordinatorė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas V. Mylimienė 

25 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kompetencijų ugdymas per įvairias veiklas“ 

I modulio seminaras 

„Skaitymo užsiėmimų organizavimas – 

sudominti ir įtraukti“ 

Kristina Savickytė-

Damanskienė 

aktorė, teatro pedagogė, 

studijos „Šilkaus pupa“ 

įkūrėja 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Nuotoliniu  būdu Mokamas V. Mylimienė 

25 d. 

13.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Aktyvus mokytojas – aktyvus 

vaikas” II modulio seminaras 

Liudmila Pokvytytė 

Įmonės „Kneipo draugija“ 

vadovė 

Plungės l./d. 

,,Nykštukas“ 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 
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 ,,S. Kneipo Sveikatingumo elementų 

taikymo galimybės darželyje“ 

Data bus 

tikslinama 

Tęstiniai mokymai (40 val.) 

 „Skaitmeninių priemonių panaudojimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo procese“ 

Raimondas Laurinaitis 

Plungės ,,Ryto“ pagrindinės 

mokyklos IKT specialistas, 

KTU universiteto 

informatikos fakulteto 

,,Nuotolinio mokymosi 

informacinės technologijos" 

studijų programos 

magistrantas 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas  V. Mylimienė  

Vyksta  

 

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 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

Vyksta Tęstiniai mokymai 

,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo 

kompetencijų tobulinimas“ (80 val.) 

Donatas Bukelis 

IT lektorius 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo 

Narutavičiaus 

gimnazijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokamas L.Galvanauskienė 

Vyksta 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 

Nuotoliniu būdu Mokamas L. Galvanauskienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

1 d. 

15.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Muzikos mokytojai Diana Paulaukienė 

muzikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

3 d. 

10.00 

Psichologų metodinio būrelio narių 

susirinkimas 

„Mokyklų psichologų intervizijų grupė“ 

Psichologai Nijolė Daunienė 

psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 
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3 d. 

15.00 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Susitikimas su Plungės rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialiste (tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatore)  

Laura Zabitiene 

1. „LR Vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo pakeitimai“; 

2. „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriaus funkcija pagalbos procese 

vaikui ir šeimai“ 

Socialiniai pedagogai Aurelija Augustinienė 

socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

8 d. 

16.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

,,Mokomės panaudoti IT technologijas 

muzikos dalyko ugdyme“ 

Muzikos mokytojai Martynas Miliauskas Plungės r. 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazijos muzikos mokytojas 

Nuotoliniu būdu 

11 d. 

16.00 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas  

,,Atnaujinamas ugdymo turinys. Kas 

keičiasi?" 

Tikybos mokytojai Danguolė Alčauskienė 

tikybos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Nuotoliniu būdu 

15 d. 

9.00 

12 klasės mokinių kalbinis praktikumas 

„Pasiruošk anglų kalbos egzamino 

kalbėjimui be streso“ 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus, Plungės r. Platelių, Plungės r. 

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijų 

anglų kalbos mokytojai bei 12 klasių mokiniai, 

laikantys anglų kalbos valstybinį brandos 

egzaminą 

Lolita Petraitienė Petrauskienė 

Plungės r. Platelių gimnazijos 

anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

Nuotoliniu būdu 

17 d. 

15.00 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Istorijos olimpiados organizavimas“ 

Istorijos mokytojai Danutė Užkurienė 

istorijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

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 

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) 
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svarba mokymų planavimui, vykdymui ir 

vertinimui. Ilgalaikės pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo programos 

veiksmingumas ir jos įtaka pedagogų darbo 

kokybei 

 

8-13 d. ,,Tarptautinės Saugesnio interneto dienos ir 

savaitės renginiai mokyklose“ 

 

 

IT mokytojai, mokiniai 

 

IT mokytojai Nuotoliniu būdu 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

02 ,05, 09, 12, 19, 23,  

26 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

04, 11, 18, 25 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  

PPT skyrius 

Pagal poreikį  Paskaitos pedagoginėmis psichologinėmis 

temomis  

Mokiniai, tėvai, pedagogai PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  
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Vyksta iki vasario 15 d., 

laukiama filmuotų 

vaizdų  

Viktorina 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  

„Dėmesingas įsisąmoninimas tyloje. Praktikų 

popietė parke“ (atkelta iš gruodžio mėn. plano) 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos finansuojamos programos 

projekto „Pajausk – pagalvok – padaryk“ veiklos 

2020m. finansavimas  

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 

2020m. finansavimas 

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 

2020m. finansavimas 

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 

2020m. finansavimas 

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 

2020m. finansavimas 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokiniai 

PPT skyriaus specialistai Vieta derinama 
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09 d.  

15.00 

 

Paskaita „Vaikų antsvorio psichologinės 

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

specialiosios programos finansuojamos programos 

projekto „Pajausk – pagalvok – padaryk“ veiklos 

2020m. finansavimas 

Tėvai ir/ar pedagogai 

(Dar yra likusios kelios vietos 

grupėje) 

Nijolė Daunienė  ZOOM platforma 

11 d. 

14.00 
Paskaita „Psichologinis kūno vaizdo 

priėmimas paauglystėje“ 

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

specialiosios programos finansuojamos programos 

projekto „Pajausk – pagalvok – padaryk“ veiklos 

2020m. finansavimas 

Tėvai ir/ar pedagogai 

(Dar yra likusios kelios vietos 

grupėje) 

Vaida Vaičikauskienė ZOOM platforma 

Iki vasario 10 d.  Ikimokyklinės įstaigos : 

1 lentelė – Pagalbos gavėjų sąrašas 

3 lentelė – Vaikų, kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašas;  

• Specialiosios pagalbos gavėjų sąrašas 

(mokinio padėjėjų) 

 

Mokyklos: 

1 lentelė – Pagalbos gavėjų sąrašas; 

4 lentelė – Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimus, sąrašas;  

• Specialiosios pagalbos gavėjų sąrašas 

(mokinio padėjėjų) 

Ugdymo įstaigos  PPT specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

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 
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2021-01-29 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


