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„Nepaisant prognozių, gyvenkite taip, lyg būtų pavasaris“ 

(Lily Pulitzer) 
 

TVIRTINU: 

Direktorius 

Adomas Kripas 

2021-03-31 V1-29 

2021 M. BALANDŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas 

turinys 

Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

6 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Lietuvių kalbos mokytojų 

kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo turinį“ 

 II modulio gerosios patirties seminaras 

„Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

Kolega kolegai“ 

Laima Kaupienė  

Klaipėdos „Aukuro“ 

gimnazijos lietuvių k. 

mokytoja ekspertė, 
Lolita Narbutienė  

Šiaulių Simono Daukanto 

gimnazijos lietuvių k. 

mokytoja metodininkė, 
Violeta Stumbrienė 

Klaipėdos „Aukuro“ 

gimnazijos dailės mokytoja 

metodininkė, 
Aldona Kruševičiūtė 

Kretingos M.Daujoto pagr. 

mokyklos lietuvių k. 

mokytoja ekspertė, 
Rita Barniškienė 

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja 

metodininkė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą  

1,20 €  

V. Mylimienė  

 

 6 d. 

13.00 

Tęstiniai mokymai (40 val.) 

 „Skaitmeninių priemonių panaudojimas 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo procese“ 

Raimondas Laurinaitis 

Plungės ,,Ryto“ pagrindinės 

mokyklos IKT specialistas, 

KTU universiteto 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinių klasių 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas  V. Mylimienė  
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informatikos fakulteto 

,,Nuotolinio mokymosi 

informacinės technologijos" 

studijų programos 

magistrantas 

7 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Pradinio ugdymo mokytojų 

kompetencijų tobulinimas, ugdant skirtingų 

poreikių turinčius vaikus“ I modulio 

seminaro ,,Mokymosi motyvacijos 

sistemos sukūrimas“ refkesija 

Jolanta Karvelienė 

kognityvinės elgesio 

terapijos psichoterapeutė, 

vaikų ir šeimos psichologė – 

psichoterapeutė 

 

Plungės vyskupo 

Motiejaus 

Valančiaus pradinės 

mokyklos mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas L. Galvanauskienė 

8 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokinių poreikių ir gebėjimų 

atpažinimas ir ugdymo pritaikymas“ I 

modulio seminaro „Pamokos tobulinimas, 

naudojant kolegialaus grįžtamojo ryšio 

metodiką. Organizavimo ir diegimo 

aspektai“ refleksija 

Skaidra Mockevičienė 

Šiaulių „Santarvės“ 

gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja 

Plungės akad. A. 

Jucio progimnazijos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas L. Galvanauskienė 

8 d.  

10.00 

lgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokinio pažangos matavimas 

bei išmokimo stebėjimas siekiant 

ugdymo(si) pažangos” I modulio 

seminaras ,,Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas, vertinimas ir 

fiksavimas ugdymo procese" 

Birutė Klimašauskienė 

Šiaulių Salduvės 

progimnazijos direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Plungės technologijų 

ir verslo mokyklos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas L. Galvanauskienė 

9 d.  

10.00 

„Vokalinio ugdymo problemų 

sprendimai karantino sąlygomis“ 

Audrius Rubežius  

Vilniaus kolegijos Menų ir 

kūrybinių technologijų  

fakulteto muzikinio teatro 

miuziklo pedagogas - 

lektorius, 

Rita Petrauskaitė 

 Klaipėdos valstybinio 

muzikinio teatro solistė, 

Jolanta Vyšniauskienė  

Klaipėdos St. Šimkaus 

konservatorijos Choro 

dirigavimo skyriaus 

Konkurso-festivalio 

„Skambioji daina 

2021“ dalyvius ruošę 

pedagogai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą  

1,20 € 

V. Mylimienė 
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metodinės grupės pirmininkė, 

Rita Urniežienė 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos direktorė, 

vokalo pedagogė 

15 d.  

10.00 

„Metodinis ugdomosios medžiagos 

nuoseklumas pradiniame smuikininko 

ugdymo etape“ 

Ramunė Žebrauskienė 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos smuiko vyr. 

mokytoja, 

Ieva Tijūnelienė 

Trakų meno mokyklos 

smuiko mokytoja 

metodininkė 

Styginių instrumentų 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą  

1,20 € 

V. Mylimienė 

15 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Akademinių pasiekimų ir 

asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ 

I modulio seminaras „Savivaldis ir 

personalizuotas mokymasis kaip sistema, 

jo planavimo ir organizavimo esminiai 

principai, nuostatos, aplinka, metodai“ 

Prof.dr. AušraKazlauskienė, 

 doc.dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės r. Šateikių 

pagrindinės 

mokyklos mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas V. Mylimienė 

Vyksta Tęstiniai mokymai 

„Microsoft Office 365 – programų 

paketas moderniam ir efektyviam 

mokyklos bendruomenės darbui“ 

 

Osvaldas Valiukas 

Palangos Vlado Jurgučio 

progimnazija informacinių  

technologijų mokytojas 

ekspertas, 

Ingrida Šleinienė 

Palangos Vlado Jurgučio 

progimnazijos matematikos 

mokytoja metodininkė 

Plungės Senamiesčio 

mokyklos mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas 

 

L. Galvanauskienė 

Vyksta 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 

Vyksta Tęstiniai mokymai (40 val.) 

„Skaitmeninių įrankių taikymas pradinio 

ugdymo procese“ 

Kristina Vaškelevičienė, 

Erika Žemgulienė,  

Gitana Kurmanskienė 

Plungės Senamiesčio 

mokyklos pradinių klasių 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas V. Mylimienė 
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mokytojos metodininkės 

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 (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 

 
7 d. 

10.00 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas 

„Mokyklų psichologų intervizijų grupė“ 
Psichologai Nijolė Daunienė 

psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Virtuali aplinka 

8 d. 

13.30 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 
Tikybos mokytojai Danguolė Alčauskienė 

tikybos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

8 d. 

15.00 

Ugdymo karjerai metodinio būrelio 

pasitarimas 

Ugdymo karjerai koordinatoriai Daiva Gramalienė 

ugdymo karjerai metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

13 d. 

14.00 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Vaiko teisių apsaugos sistemos teisės 

aktų naujovės. Tėvų ir vaikų bendravimo 

asmeniniai ypatumai" 

 Pranešėjos - Irmantė Kurmienė,  Telšių 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 

Plungės rajone patarėja,  

Aušra Vyšniauskienė, vyriausioji 

specialistė 

Socialiniai pedagogai Aurelija Augustinienė 

socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 
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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, 8, 15 d. Paskaita 

„Streso ir konfliktų valdymas” 

Lektorė - psichologė Laura Zabėlienė 

Plungės l.d. „Pasaka“ mokytojų padėjėjos Vida Mylimienė Virtuali aplinka 

1, 8, 13, 15, 

22, 27, 29 d. 

9.00 

„Viešieji pirkimai: paprastai“ 

Lektorius -Tomas Vasiliauskas 

UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“ vadovas, 

viešųjų pirkimų specialistas 

 

Ugdymo įstaigų darbuotojai, atsakingi už 

viešuosius pirkimus 

 

Vida Mylimienė 

 

Virtuali aplinka 

2, 9, 16, 23,  

30 d. 

14.00 

Paskaita 

„Konfliktų valdymo praktiniai 

užsiėmimai” 

Lektorė - psichologė Laura Zabilienė 

Plungės specialiojo ugdymo mokytojai Laima Galvanauskienė Virtuali aplinka 

6 d. 

10.00 

Paskaita 

„Konfliktų valdymo praktiniai 

užsiėmimai” 

Lektorė - psichologė Laura Zabilienė 

Pradinių klasių mokytojai Vida Mylimienė Virtuali aplinka 

1, 8, 15, 22 d. 

10.00 

Paskaita 

,,Konfliktų valdymo praktiniai 

užsiėmimai“ 

Lektorė - psichologė Laura Zabilienė 

Mokyklų bibliotekininkai Laima Galvanauskienė Virtuali aplinka 

7, 14 d. 

14.30 

Paskaita 

„Emocijų atpažinimo ir išraiškos 

valdymo praktiniai užsiėmimai“ 

Lektorė - psichologė Laura Zabilienė 

Plungės l.d. „Nykštukas“ mokytojos Vida Mylimienė Virtuali aplinka 
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6, 13, 20 d.   Paskaita 

 ,,Streso valdymo praktiniai užsiėmimai“ 

Lektorė - psichologė Laura Zabilienė  

Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus 

pradinės mokyklos mokytojai 

Laima Galvanauskienė Virtuali aplinka 

28 d.  

15.30 

 

Paskaita 

„Baigiau 10 klasių. Kas toliau?“ 

 

Plungės rajono mokyklų 10 kl. mokiniai Ugdymo karjerai koordinatoriai Virtuali aplinka 

6, 13, 20, 27 d. 

14.00 

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio 

diegimas“ 

„Kompetencijų ugdymas dalykų BP“ 

Plungės rajono ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, Plungės rajono savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros  ir sporto 

skyrius, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos 

centras 

_ Virtuali aplinka 

21 d. 

14.00 

 Ugdymo karjerai renginys 

„Profesijų pažinimo diena Plungės TVM 

mokykloje“ 

Renginys vyks nuotoliniu būdu, informacija 

bus pateikta mokykloms el.paštu. 

Atsakingas asmuo - Daiva Bartkuvienė, 

tel.+37061541784, 

el.p.- d.bartkuviene@gmail.com 

Bendrojo ugdymo mokyklų 8 kl. mokiniai Daiva Bartkuvienė Virtuali aplinka 

28 d. 

14.00 

Ugdymo karjerai renginys   

„Profesiją turėsi- vargo neregėsi" 

 

Informacija bus pateikta mokykloms 

el.paštu, 

Atsakingas asmuo – Daiva Bartkuvienė, 

tel.+37061541784, 

el.p.- d.bartkuviene@gmail.com 

Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 kl. mokiniai, 

mokinių tėvai 

Daiva Bartkuvienė Virtuali aplinka 

28 d. 

15.00 

Savivaldybių komandų mokymai ir 

konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo 

turinį 

Plungės r. savaivaldybės UTA komandos 

nariai 

_ Virtuali aplinka 

30 d.  

13.30 

Paskaita  

 „Vaiko teisių apsaugos sistemos teisės 

aktų naujovės. Tėvų ir vaikų bendravimo 

asmeniniai ypatumai" 

Pranešėjos - Irmantė Kurmienė,  Telšių 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 

Plungės rajone patarėja,  

Aušra Vyšniauskienė, vyriausioji 

Plungės l.d. „Raudonkepuraitė“ mokytojos Laima Galvanauskienė Virtuali aplinka 

mailto:d.bartkuviene@gmail.com
mailto:d.bartkuviene@gmail.com
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specialistė  

30 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 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 

27, 30 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

1, 8, 15, 22, 29 d.  Komandinis vertinimų rezultatų aptarimas PPT specialistai PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Individualios psichologinės konsultacijos Mokiniai, tėvai, pedagogai Nijolė Daunienė,   

Birutė Žiūraitienė, 

Vaida Vaičikauskienė   

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

ketvirtadienis  

Vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų korekcija Vaikai, mokiniai Jūratė Kubilienė,  

Dovilė Raudytė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Specialiojo pedagogo užsiėmimai Vaikai, mokiniai Rūta Paulauskienė,  

Jūratė Karalienė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Išvadų po vaikų įvertinimo pristatymas tėvams, 

mokytojams 

Tėvai, mokytojai  PPT skyriaus vedėja  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

 9 d. 

10.00 

Mokymai 

„Kaip patenkinti bazinius vaiko poreikius?“ 

Plungės socialinių paslaugų 

centro socialiniai darbuotojai,  

socialinių darbuotojų padėjėjos 

Praktikantė  ZOOM platforma 

12 d.    

14.10  

Paskaita  

„Mintys ir jausmai “ 

 

Žemaičių Kalvarijos                

Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos 8 kl. mokiniai 

Praktikantė  ZOOM platforma 

15 d.  

laikas derinamas  

Užsiėmimas 

„Emocijų pažinimas“ 

„Babrungo“ progimnazijos  7 kl. 

mokiniai 

Nijolė Daunienė  

psichologė 

 

ZOOM platforma 

15 d.  

 laikas derinamas 

Užsiėmimas 

„Emocijų pažinimas“ 

„Babrungo“ progimnazijos  8 kl. 

mokiniai 

Nijolė Daunienė  

psichologė 

 

ZOOM platforma 
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16 d.  

9.00 

Užsiėmimas 

„Emocijų pažinimas“ 

„Babrungo“ progimnazijos 5 kl. 

mokiniai 

Praktikantė  ZOOM platforma 

16 d.  

10.00 

Užsiėmimas 

„Emocijų pažinimas“ 

„Babrungo“ progimnazijos 6 kl. 

mokiniai 

Praktikantė  ZOOM platforma 

22 d.  

17.30  

Paskaita tėvams „Psichologija parduotuvėje“  

(Tel. registracijai 868471201 el. p.  

ppt@plungespspc.lt)  

 

Plungės rajono tėvai Praktikantė  ZOOM platforma 

23 d. 

13.20  

 

Paskaita 

„Karjeros planavimas“ 

Žemaičių Kalvarijos  

Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos IIIg kl. mokiniai 

Psichologai ZOOM platforma 

Data ir  laikas  

derinamas 

Paskaita 

„Naujausi mokymo skaityti metodai“ 

Specialiojo ugdymo centro 

mokytojai  

Jūratė Karalienė,  

PPT skyriaus vedėja, specialioji 

pedagogė  

Rima Bagdonavičiūtė,  

Plungės specialiojo ugdymo 

centro mokytoja   

ZOOM platforma 

28 d.  

17.30  

Paskaita tėvams „Smurtas žiniasklaidoje, 

filmuose, žaidimuose ir jų poveikis vaikui“ 

 (Tel. registracijai 868471201 

 el. p.  ppt@plungespspc.lt)  

 

Plungės rajono tėvai 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 

 

2021-03-30 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 

mailto:ppt@plungespspc.lt
mailto:ppt@plungespspc.lt

