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„Padaryti galima viską. Sunkiausia būna 

sužinoti, kaip tai padaryti.“ 

(E.Alenas) 

 

 

TVIRTINU: 

Direktorius 

 

Adomas Kripas 

2021 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

2 d.  

13.00 

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 

Virtuali aplinka Mokamas  V. Mylimienė  

8 d.  

16.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Muzikos mokytojų asmeninio 

tobulėjimo ir mokėjimo mokytis 

kompetencijų tobulinimas“ 

I modulio seminaras ,,Atlikėjo saviruoša 

scenos baimei įveikti. Dėmesio valdymas, 

joga ir meditacija“ 

Ieva Šličiuvienė 
Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos 

koncertmeisterė metodininkė 

Muzikos mokytojai Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą 1.20 € 

 

L. Galvanauskienė 

12 d. 

13.00 

Tęstiniai mokymai 

„Microsoft Office 365 – programų 

paketas moderniam ir efektyviam 

mokyklos bendruomenės darbui“ 

Osvaldas Valiukas 

Palangos Vlado Jurgučio 

progimnazija informacinių 

technologijų mokytojas 

ekspertas, 

Plungės Senamiesčio 

mokyklos mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas 

 

L. Galvanauskienė 
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 Ingrida Šleinienė 
Palangos Vlado Jurgučio 

progimnazijos matematikos 

mokytoja metodininkė 

9 d./12 d. 

10.00 

Seminaras 

,,Atlikėjo saviruoša scenos baimei įveikti. 

Dėmesio valdymas, joga ir meditacija“ 

Ieva Šličiuvienė 

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos 

koncertmeisterė metodininkė 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokyklos mokytojai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą 1.20 € 

 

L. Galvanauskienė 

17 d. 

15.00 

Tęstiniai mokymai (40 val.) 

„Skaitmeniniai mokymai. Ugdymo 

turinio kūrimo, bendradarbiavimo, 

vertinimo ir įsivertinimo įrankiai“ 

Stepanija Petkuvienė 

Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos IT mokytoja 

metodininkė, skaitmeninio 

ugdymo turinio konsultantė 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinės 

mokyklos mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas V. Mylimienė 

18 d. 

14.00 

Tęstiniai mokymai (40 val.) 

„Skaitmeninių įrankių taikymas pradinio 

ugdymo procese“ 

Kristina Vaškelevičienė, 

Erika Žemgulienė,  

Gitana Kurmanskienė 
Plungės Senamiesčio 

mokyklos pradinių klasių 

mokytojos metodininkės 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas V. Mylimienė 

24 d.  

13.00 
Seminaras 

,,Psichologija pamokose“ 

 

 

 

Nijolė Daunienė, 

 Vaida Vaičikauskienė 

Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro PPT skyriaus 

psichologės, 

 Kristina Ubavičienė 

 Plungės Senamiesčio 

mokyklos psichologė  

Ugdymo įstaigų 

pagalbos specialistai 

ir/ar pedagogai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą 1.20 € 

 

L. Galvanauskienė 

31 d. 

11.00 

Seminaras 

„Meistriškumo ugdymo ir tarptautinio 

pedagogų bendradarbiavimo iššūkiai 

dirbant nuotoliniu būdu“ 
 

Artūras Urniežius 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos mokytojas 

ekspertas, 

Albinas Guželis 

Vilniaus Balio Dvariono 

Dešimtmetės muzikos 

mokyklos, mokytojas 

ekspertas, 

Egidijus Miknius 

Varinių ir medinių 

pučiamųjų 

instrumentų 

mokytojai, kolektyvų 

vadovai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą 1.20 

V. Mylimienė 
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Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos mokytojas 

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 

Virtuali aplinka Mokamas L. Galvanauskienė 

Vyksta 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 

dailės mokytoja metodininkė  

Plungės specialiojo 

ugdymo centro 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą 1.20 € 

 

L. Galvanauskienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

2 d. 

15.00 
Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

 ,,Geografijos olimpiados organizavimas“ 

 

Geografijos mokytojai Ingrida Tamošauskienė 

geografijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

3 d. 

10.00 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gerosios patirties sklaida“ 

Psichologai Nijolė Daunienė 

psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Virtuali aplinka 

3 d. 

16.00 
Biologijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

 ,,Vakarų Lietuvos gamtos mokslų 

(biologijos) olimpiados organizavimas“ 

Biologijos mokytojai Judita Narutavičienė 

biologijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

10 d. 

10.00 
Bibliotekininkų metodinio būrelio  

pasitarimas 

,,Pateikčių, skirtų vaikų ir paauglių 

skaitymo ugdymui, pristatymas" 

Pranešėja- Kristinas Vanskevičienė, 

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 

bibliotekininkė 

Ugdymo įstaigų bibliotekininkės Kristina Vanskevičienė 
bibliotekininkų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Virtuali aplinka 

16 d. 

14.00 
Pradinių klasių mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Pradinių klasių mokytojai Alma Tipšienė 

pradinių klasių mokytojų 

Virtuali aplinka 
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 ,,Nuotolinio ugdymo organizavimas  

pradinėse klasėse"- pranešėja Rasita 

Paulauskienė, Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių mokytoja; 

 ,,Vaikų saviraiškos būdai   

neformaliame ugdyme" – pranešėja Zita 

Gedgaudienė, Plungės Ryto pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

metodinio būrelio pirmininkė 

30 d. 

14.00 
Specialiųjų pedagogų ir logopedų 

metodinio būrelio pasitarimas 

 „Motyvacijos skatinimas bei sėkmės  

potyrio užtikrinimas logopedinėse 

pratybose“- pranešėja L. Juodeikienė, 

Plungės „Ryto“ pagr. mokyklos logopedė;  

 „Idėjos rišliosios kalbos ugdymui  

nuotolinio ir įprasto mokymo(si) metu“- 
pranešėja R. Miknienė, Senamiesčio 

mokyklos spec. pedagogė, logopedė; 

 Švietimo pagalbos specialistų  

emocinės ir psichinės savijautos 

gerinimas  „Išmok mylėti save ir kritika 

tavęs nesužeis“-pranešėja V. 

Vaičikauskienė,Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro PPT skyriaus 

psichologė 

Specialieji pedagogai- logopedai Rūta Paulauskienė 

specialiųjų pedagogų – logopedų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

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 

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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kokybei 

18 d./25 d. 

9.00 

 

„Viešieji pirkimai: paprastai“  

Lektorius -Tomas Vasiliauskas 

UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“ vadovas, 

viešųjų pirkimų specialistas 

Ugdymo įstaigų darbuotojai, atsakingi už 

viešuosius pirkimus 

V. Mylimienė Virtuali aplinka 

2 d. 

14.00 

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio 

diegimas“ 

„BU programų komunikavimo 

kompetencijos pristatymas ir analizė“ 

Plungės rajono ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, Plungės rajono savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros  ir sporto 

skyrius, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos 

centras 

_ Virtuali aplinka 

26 d. 

15.00 

Vaizdo konferencija  

„UGDYMO TURINIO 

ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“ 

Plungės rajono ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, Plungės rajono savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros  ir sporto 

skyrius, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos 

centras 

_ Virtuali aplinka 

31 d. 

15.00 
Savivaldybių komandų mokymai ir 

konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo 

turinį 

Plungės r. savaivaldybės UTA komandos 

nariai 
_ Virtuali aplinka 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

02, 05, 09, 12, 16, 19, 

23, 26, 30 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

04, 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 
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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  

Vyksta, laukiama 

filmuotų vaizdų  
Viktorina „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  

Virtuali apinka 

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 

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 „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 

02 d.  

13.00 

Paskaita 

„Psichologinis kūno vaizdo priėmimas 

paauglystėje“ 

Senamiesčio mokyklos 6 kl. 

mokiniai 

Praktikantė  ZOOM platforma 
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08 d.  

13.00 

Paskaita  

„ Psichologinis kūno vaizdo priėmimas 

paauglystėje“ 

Senamiesčio mokyklos 6 kl. 

mokiniai 

Praktikantė  ZOOM platforma 

02 d.  

13.00 

Paskaita 

„Psichologinis kūno vaizdo priėmimas 

paauglystėje“ 

Senamiesčio mokyklos 6 kl. 

mokiniai 

Vaida Vaičikauskienė ZOOM platforma 

09 d. 

13.00 

Paskaita 

„Psichologinis kūno vaizdo priėmimas 

paauglystėje“ 

Senamiesčio mokyklos 6 kl 

mokiniai 

Vaida Vaičikauskienė ZOOM platforma 

03 d.  

13.20  

Paskaita 

„Žmogaus vidinis pasaulis. Jausmai ir 

emocijos“ 

Žemaičių Kalvarijos M. 

Valančiaus gimnazijos 5 kl. 

mokiniai 

Praktikantė  ZOOM platforma 

04 d.  

12.25  

Paskaita 

„Žmogaus vidinis pasaulis. Jausmai ir 

emocijos“ 

Žemaičių Kalvarijos M. 

Valančiaus gimnazijos 6 kl. 

mokiniai 

Praktikantė  ZOOM platforma 

15 d.  

13.20  
Paskaita 

„Girdėjimas-įgimta. Klausymasis –išmokta“ 

Žemaičių Kalvarijos M. 

Valančiaus gimnazijos 

Ig klasės mokiniai 

Praktikantė  ZOOM platforma 

16 d.  

13.20  
Paskaita 

„Girdėjimas-įgimta. Klausymasis –išmokta“ 

Žemaičių Kalvarijos M. 

Valančiaus gimnazijos 

IIg klasės mokiniai 

Praktikantė  ZOOM platforma 

17 d.  

14.10 
Paskaita 

„Girdėjimas-įgimta. Klausymasis –išmokta“ 

Žemaičių Kalvarijos M. 

Valančiaus gimnazijos 7 kl. 

mokiniai 

Praktikantė  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 

 

2021-02-26 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 
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