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                        „Nesimokantis mokytojas, švelniai tariant, yra nesusipratimas“ 

(Doc. dr. Aurimas Juozaitis) 

 
     TVIRTINU: 

Direktorius 

Adomas Kripas 

2021-04-29  V1-33 

2021 M. GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS 

SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

5 d.  

13.00 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio 

pritaikymo galimybės skirtingų poreikių 

turintiems mokiniams“ 

IV modulio seminaro ,,Saugios ir sveikos 

emocinės aplinkos kūrimas“ II dalis 

Jolanta Karvelienė 

kognityvinės elgesio terapijos 

psichoterapeutė, vaikų ir 

šeimos psichologė – 

psichoterapeutė 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas L. Galvanauskienė 

5 d.  

13.15 

Ilgalaikės programos „Mokinių pasiekimų ir 

pažangos stebėjimas, fiksavimas ir 

vertinimas“ IV modulio seminaras 

„Grįžtamojo ryšio technikos pamokoje, 

kurios skatina tolesnį mokymąsi“ 

Prof.dr. Aušra Kazlauskienė, 

 doc.dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinės 

mokyklos mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas V. Mylimienė 

10 d.  

13.00 

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 

13 d.  

14.00 

 

Tęstinių mokymų (40 val.) 

„Skaitmeninių įrankių taikymas pradinio 

ugdymo procese“ 

 Praktikumas 

„Micfosoft Teams platformos 

panaudojimo galimybės pradiniame 

ugdyme“ 

Nijolė Meškauskienė 

Kretingos Marijono Daujoto 

progimnazijos pradinio 

ugdymo mokytoja ekspertė, 

Kristina Vaškelevičienė 

Plungės Senamiesčio 

mokyklos pradinių klasių 

mokytojos metodininkė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai dalyvavę 

tęstiniuose 

mokymuose 

„Skaitmeninių 

įrankių taikymas 

pradinio ugdymo 

procese“ 

Virtuali aplinka Mokamas 

 

V. Mylimienė 
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19 d.  

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Asmeninių ir mokėjimo mokytis 

kompetencijų tobulinimas. Lyderystės 

ugdymas ir atsakomybė“  paskaita 

,,Nuotolinio mokymosi ir dienos rėžimo 

turėjimo įtaka vaikų emocinei, psichinei 

sveikatai“ 

Jūratė Bortkevičienė 

UAB „Galimybių Arsenalas“ 

įmonės vadovė 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas L. Galvanauskienė 

20 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Įtraukusis ugdymas – kokybiškas 

ugdymas kiekvienam specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiam vaikui“ I modulio 

seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir 

ugdymo strategijos“ 

Laima Paulauskienė  

Joniškio švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

tarnybos logopedė ekspertė  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas V. Mylimienė 

25 d.  

12.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokinių poreikių ir gebėjimų 

atpažinimas ir ugdymo pritaikymas“  III 

modulio seminaras ,,Personalizuotas, 

individualizuotas, diferencijuotas 

mokymas siekiant vaiko ūgties" 

Rasa Nedzinskaitė – 

Mačiūnienė 

Vytauto didžiojo universiteto 

Švietimo akademijos lektorė 

 

Plungės akad. A. 

Jucio progimnazijos 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas L. Galvanauskienė 

27 d. 

13.00 

Ilgalaikės programos „Savivaldaus ir 

personalizuoto mokymo/si organizavimas 

pamokoje: nuo uždavinių, sėkmės kriterijų 

iki grįžtamojo ryšio“ I modulio 

seminaras „Savivaldis ir personalizuotas 

mokymasis kaip sistema, jo planavimo ir 

organizavimo esminiai principai, 

nuostatos, aplinka, metodai“ 

Prof.dr. Aušra Kazlauskienė, 

 doc.dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės Senamiesčio 

mokyklos mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas V. Mylimienė 

Vyksta Tęstiniai mokymai (40 val.) 

 „Skaitmeninių priemonių panaudojimas 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo procese“ 

Raimondas Laurinaitis 

Plungės ,,Ryto“ pagrindinės 

mokyklos IKT specialistas, 

KTU universiteto informatikos 

fakulteto ,,Nuotolinio 

mokymosi informacinės 

technologijos" studijų 

programos magistrantas 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinių klasių 

mokytojai 

Virtuali aplinka Mokamas  V. Mylimienė  

 

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 
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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 

KONFERENCIJOS, FORUMAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

24 d.  

15.00 
Forumas  

„Pagalba besimokančiam vaikui“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos finansuojamos 

programos projekto „Psichologinio raštingumo 

mokykla“ 

Plungės rajono švietimo pagalbos specialistai 

ir mokytojai 
Jūratė Karalienė, 

Nijolė Daunienė   
ZOOM platforma 

28 d. 

9.00 

 

Žemaitijos regiono gamtamokslinė kūrybinių 

- tiriamųjų darbų konferencija 

 ,,Aš ir aplinka“ 

5-11 kl. mokiniai, gamtos mokslų mokytojai Judita Narutavičienė 

 Plungės r. Kulių gimnazijos 

biologijos mokytoja metodininkė, 

Vitalija Gladiševa 

Plungės ,,Ryto“ pagrindinės 

mokyklos biologijos mokytoja  

Virtuali aplinka 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 
5 d. 

10.00 

 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gerosios patirties sklaida“ 

Psichologai Nijolė Daunienė 

psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Virtuali aplinka 

10 d.  

15.00 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Molekulių vizualizavimas programa 
„Avogadro“ 

Pranešėja – Daiva Andriuškaitė, Plungės 

Senamiesčio mokyklos chemijos mokytoja 

metodininkė 

Chemijos mokytojai Indra Niedvarienė 

chemijos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Virtuali aplinka 

18 d.  

15.00 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Fizinio ugdymo mokytojai Jurgita Krasauskienė 

fizinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 
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24 d. 

16.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 
,,Gerosios patirties sklaida“ 

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

27 d. 

15.00 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Gerosios patirties sklaida. Mokymasis 

bendruomenėje“ 

Pranešėjos -  Rasa Pakalniškienė, Plungės r. 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos direktorė, istorijos vyr. mokytoja, 

 Monika Simaitienė, Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos 

istorijos mokytoja 

Istorijos mokytojai Danutė Užkurienė 

istorijos mokytojų 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 

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) 

5 d.  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 specialistė 

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

7 d. 

15.00 

Festivalis – paroda 

„Vieversio laiškas“ 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 

ugdomi specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turintys mokiniai bei specialiųjų mokyklų 

mokiniai ir jų mokytojai 

Kristina Masiliauskienė,  

Jurgita Arlauskienė 

 Plungės specialiojo ugdymo 

centro mokytojos metodininkės  

Virtuali aplinka 
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6, 13, 20, 27 

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 

4, 11, 18, 25 

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 

26 d. 

15.00 

Savivaldybių komandų mokymai ir 

konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo 

turinį 

Plungės r. savaivaldybės UTA komandos 

nariai 

_ Virtuali aplinka 

28 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 

04, 06, 07, 11, 13, 

14, 18, 20, 21, 25, 

27, 28 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

05, 12, 19, 26 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  Jūratė Karalienė 

PPT skyriaus vedėja  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 
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5, 12, 19, 26 d.    

15.00 

Meno terapijos 4 užsiėmimų ciklas paauglėms 

mergaitėms 

▪ „Žvilgsnis į save“ 

▪ „Vidinio pasaulio žemėlapis“ 

▪ „Ramybės mandala“ 

▪ „Gyvybės medis“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto 

„Psichologinio raštingumo mokykla“ 

Plungės r. Kulių gimnazijos  

5-6 klasės mokinės 

Nijolė Daunienė  

psichologė  

 

ZOOM platforma 

Data ir laikas 

derinamas 

Mokymai 

„Stresinių situacijų, kylančių bendraujant, dirbant 

su vaikais ir jų tėvais, valdymas“ 

Plungės skautų vadovai Psichologės  ZOOM platforma 

Data ir laikas 

derinamas  

Užsiėmimai vidinei įtampai mažinti 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto 

„Psichologinio raštingumo mokykla“ 
 

Plungės akad. A. Jucio 

progimnazijos pradinių klasių 

mokiniai 

Jūratė Kubilienė, 

Rūta Paulauskienė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Data ir laikas 

derinamas 

Užsiėmimai vidinei įtampai mažinti 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto 

„Psichologinio raštingumo mokykla“ 

Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių 

mokiniai 

Jūratė Kubilienė,  

Rūta Paulauskienė 

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 

 

2021-04-29 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


