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      „Nepamiršk, kad laisvalaikio valandos nepraeina veltui.  

Jos padeda našiau išnaudoti darbo valandas“  

(Robin Sharma) 

      
 TVIRTINU: 

Direktorius 

Adomas Kripas 

2021-05-31  V1-40 

2021 M. BIRŽELIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas 

turinys 

Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

Vyksta Tęstiniai mokymai 

,,Office 365 A1 plano moduliai ir jų 

panaudojimas“  

Jurijus Ščerbakovas  

Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazijos IT mokytojas 

metodininkas 

Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazijos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas L. Galvanauskienė 

3 d.  

10.00 

Seminaras 

,,Mokymo(si) motyvacijos žadinimas 

planuojant ir organizuojant ugdymo 

procesą. Vaikų ir jaunimo poreikių 

tenkinimas neformaliame švietime“ 

Egidijus Vaškelevičius 

VšĮ Plungės atviro jaunimo 

centro direktorius, 

Augustina Norvilė 

BĮ Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro renginių 

organizavimo mokytoja 
 

BĮ Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro 

renginių 

organizavimo 

mokytojai, 

 VšĮ Plungės atviro 

jaunimo centro 

darbuotojai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą 

1.20 € 

 

L. Galvanauskienė 

7 d. 

15.00 
Tęstinės programos 

„Taikomosios chemijos elementai STEAM 

kontekste“ II dalis 

Sigita Žilinskienė 

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

chemijos mokytoja 

metodininkė 

Chemijos mokytojai 

(mokytojai, dalyvavę 

2020 m. spalio 20 d. 

I dalies užsiėmime) 

Plungės 

,,Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 

1.20 € 

 

L. Galvanauskienė 

14 d. 

15.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokinio pažangos stebėjimas ir 

fiksavimas – siekiant ugdymo(si) pažangos“ 

II modulio gerosios patirties renginys 

,,Kaišiadorių Algirdo Brazausko 

gimnazijos mokytojų patirtis stebint ir 

fiksuojant individualią mokinių pažangą“ 

Stanislavas Bernikas 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko 

gimnazijos direktorius 

Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą 

1.20 € 

 

L. Galvanauskienė 
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17 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokyklos bendruomenės 

augimas: mikroklimato kūrimas ir 

stiprinimas” III modulio seminaras 

,,Įrodymais grįsta pedagogo veikla, ugdant 

elgesio ir emocijų sunkumų ir (ar) 

sutrikimų turinčius vaikus“ 

Dr. Renata Geležinienė 

Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos Edukologijos 

instituto Specialiosios 

pedagogikos ir logopedijos 

studijų programos docentė, 

specialioji pedagogė – ekspertė 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas 

 

V. Mylimienė 

17 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Asmeninių ir mokėjimo mokytis 

kompetencijų tobulinimas. Lyderystės 

ugdymas ir atsakomybė“ II modulio 

seminaras ,,Įrodymais grįsta pedagogo 

veikla, ugdant elgesio ir emocijų sunkumų 

ir (ar) sutrikimų turinčius vaikus“ 

Dr. Renata Geležinienė 

Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos Edukologijos 

instituto Specialiosios 

pedagogikos ir logopedijos 

studijų programos docentė, 

specialioji pedagogė – ekspertė 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas L. Galvanauskienė 

18 d. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Lietuvių kalbos mokytojų 

kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo turinį“ II modulio 

edukacinė išvyka „Lyderystė mokykloje“ 

Jungtinė lektorių grupė Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Kretinga, 

Palanga 

Mokamas V. Mylimienė 

18 d. 

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Tautinio savitumo ir etninės 

kultūros vertybių ugdymas“ edukacinė išvyka 

,,Kiek žmonėse yra gyvas rūpestis tuo, kas 

paveldima“ 

Elena Klimienė  

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

muzikos mokytoja 

metodininkė  

Kauno Senamiesčio 

progimnazijos 

mokytojai 

Kaimo turizmo 

sodyba 

,,Iešnalė“ 

Mokamas V. Mylimienė 

28 d.  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokyklos bendruomenės 

augimas: mikroklimato kūrimas ir 

stiprinimas” IV modulio edukacinė išvyka 

„Socialinių ir emocinių kompetencijų 

tobulinimas Priekulės Ievos Simonaitytės 

gimnazijoje“  

Antanas Alčauskis 

Klaipėdos r. Priekulės Ievos 

Simonaitytės gimnazijos 

direktorius, 

Loreta Kaltauskienė 

Klaipėdos r. Priekulės Ievos 

Simonaitytės gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

mokytojai 

Klaipėdos r. 

Priekulės Ievos 

Simonaitytės 

gimnazija 

Mokamas 

 

V. Mylimienė 

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, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokestis už 

pažymą 

1.20 € 

 

L. Galvanauskienė 
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 Kristina Masiliauskienė 

dailės mokytoja metodininkė  

KONFERENCIJOS, FORUMAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

15 d.  

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokinio pažangos stebėjimas ir 

fiksavimas – siekiant ugdymo(si) pažangos“ 

III modulio konferencija 

,,Kolegialus grįžtamasis mokytojų ryšys 

gerinant pamokos kokybę" 

Rietavo sav. Tverų gimnazijos mokytojai Gitana Kužmarskytė  

Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

direktorė,  

Elena Jurkuvienė 

Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Virtuali aplinka 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 
3 d. 

10.00 

Bibliotekininkų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Ugdymo įstaigų bibliotekininkai Kristina Vanskevičienė 

bibliotekininkų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Virtuali aplinka 

3 d. 

15.00 

Informacinių technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Informacinių technologijų mokytojai Rasa Vilimienė- Jurkė 

IT mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Virtuali aplinka 

8 d. 

15.00 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų 

metodinio būrelio pasitarimas 

„Žinių ir patirčių apie mokinių mokymosi 

sutrikimus sklaida“ 

„Kaip padėti skaitymo sunkumų 

turintiems mokiniams?" – Dalia Milašienė, 

Šateikių pagr. mokyklos spec. pedagogė, 

logopedė; 

„Mąstymo žemėlapių taikymas 

ugdomojoje veikloje" - Aušra Dargienė, 

Sonata Pakalniškienė, Dovilė Murnikienė, 

Plungės l.d. „Pasaka" spec. pedagogės– 

logopedės; 

Einamieji klausimai - Rūta Paulauskienė, 

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro 

PPT skyriaus spec. pedagogė 

Specialieji pedagogai ir logopedai Rūta Paulauskienė 

specialiųjų pedagogų ir logopedų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 
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9 d. 

13.00 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas  
Darbotvarkė: 

1. Pranešimas „Prekyba žmonėmis. Smurto 

ir patyčių prevencija. Gerosios patirties 

sklaida“ - Vilma Augustinė, Plungės 

Senamiesčio mokyklos socialinė pedagogė, 

Loreta Vainauskienė, Plungės "Ryto" 

pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė; 

2. Metodinio būrelio veiklos ataskaita; 

3. Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

pirmininko rinkimai; 

4. Einamieji klausimai. 

Socialiniai pedagogai Aurelija Augustininienė 

socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Jurčių sodyba 

16 d. 

15.00 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Rusų kalbos mokytojai Ona Šimkutė 

rusų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

17 d.  

15.00 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Geografijos mokytojai 

 

Ingrida Tamošauskienė 

geografijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

 

17 d. 

15.00 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

,,Besimokančios erdvės“ 

Pranešėja -Veronika Tilindienė, Plungės 

TVM fizikos mokytoja metodininkė 

Fizikos mokytojai Veronika Tilindienė 

fizikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

17 d. 

15.00 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 
Tikybos mokytojai Danguolė Alčauskienė 

tikybos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

18 d.  

10.00 

Metodinė - edukacinė išvyka  

,,Paplatelės pažintiniu taku..."  

Registruotis iki birželio 10 d. 

Alma Tipšienė - tel.861803816 arba 

el.p.almatipsiene@gmail.com 

Pradinių klasių mokytojai Alma Tipšienė 

pradinių klasių mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Rinktis prie poilsiavietės 

ODA (už ,,Linelio") 

18 d.  

13.00 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai (deleguoti įstaigų) 

Anžela Grevienė 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

23 d. 

10.00 

Dailės ir technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 
Dailės ir technologijų mokytojai Ilma Zaborskienė 

dailės mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

 Rita Brasienė 

Vieta bus tikslinama 

mailto:el.p.almatipsiene@gmail.com
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 technologijų mokytojų metodinio 

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) 

23 d. 

15.00 

Savivaldybių komandų mokymai ir 

konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo 

turinį 

Plungės r. savaivaldybės UTA komandos 

nariai 

_ Virtuali aplinka 

25 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 

01, 03, 04, 08, 10,  

11 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

03, 10, 17, 24 d.  Komandinis vertinimų rezultatų aptarimas PPTskyriaus  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 
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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  Jūratė Karalienė 

PPT skyriaus vedėja  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

02, 09, 16, d.  

14.10  
Meno terapijos 4 užsiėmimų ciklas paauglėms 

mergaitėms 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos finansuojamos programos 

projekto „Psichologinio raštingumo mokykla“ 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos  

7 klasės mokinės 

Erika Paulikaitė  

 psichologo asistentė 

ZOOM platforma 

01 d.  Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos finansuojamos programos 

projekto (likę iš 2020 metų) likę 3 renginiai 

Pradinių klasių mokiniai Vaida Vaičikauskienė, 

psichologė, 

praktikantė  

Plungės „Babrungo“ 

progimnazija 

10 d.  

15.00 

Mokymai 

„Stresinių situacijų, kylančių bendraujant, 

dirbant su vaikais ir jų tėvais, valdymas“ 

Plungės skautų vadovams Psichologės  ZOOM platforma 

11 d.  

13.20  

Užsiėmimas 

„Prekybos žmonėmis pavojai“ 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

M. Valančiaus gimnazijos  

11 kl. mokiniai 

Jūratė Karalienė  

PPT skyriaus vedėja 

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 

 

2021-05-31 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


