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Eil. 

Nr. 

Priemonė Diena, laikas, vieta Atsakingas (dalyvauja) 

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai 

1.1. Nuotolinė informacija - vyriausybės 

bei ŠMSM vaizdinės konferencijos. 

 

1-13 d. 

15.00 val 

Kūno kultūros mokytoja 

metodininkė V. Vanagienė. 

1.2. Mokyklų vadovų asociacijos posėdis 

Zoom platforma. 

1, 8, 15, 22, 29 d. 

14.00 val. 

Direktorė D.Kriščiūnienė. 

1.3. Bendravimas su Panevėžio miesto 

savivaldybės administracija, 

savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus specialistais nuotoliniu būdu. 

1 – 30 d. Direktorė D.Kriščiūnienė. 

1.4. Dalyvavimas nuotoliniuose 

vebinaruose, LR Vyriausybės, LR 

ŠMSM,  Lietuvos mokyklų vadovų ir 

kt. vaizdo konferencijose. 

1 – 30 d. Direktorė D.Kriščiūnienė. 

1.5. Nuotolinis webseminaras „Nuotolinis 

darbas koronoviruso pandemijos 

metu“.  

1-13 d. 

16.00 val. 

Kūno kultūros mokytoja 

metodininkė V. Vanagienė. 

1.6. Nuotolinis webseminaras „Autizmo 

spektro sutrikimų turinčių mokinių 

ugdymo ypatumai nuotoliniu būdu“.  

 

 

1 d. 

15.00 val. 

Vyresnioji biologijos, 

fizikos, gamtos ir žmogaus 

mokytoja D. Kuosienė, 

vyresnioji auklėtoja G. 

Gučienė, pradinių klasių 

mokytoja metodininkė L. 

Palionienė. 

1.7. Nuotolinis webseminaras „Kaip 

mokyti vaiką, turintį skaitymo, rašymo 

sunkumų nuotoliniu būdu?“. 

2 d. 

15.00 val. 

Vyresnioji biologijos, 

fizikos, gamtos ir žmogaus 

mokytoja D. Kuosienė, 
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pradinių klasių mokytoja 

metodininkė L. Palionienė. 

1.8. Nuotolinis webseminaras „Pasaulinė 

autizmo diena. Socialinio elgesio 

mokymo programa“.  

2 d. 

16.00 val. 

Kūno kultūros mokytoja 

metodininkė V. Vanagienė. 

1.9. Nuotolinis webseminaras „SMART 

(Smart Cloud) nuotolinio debesies 

naudojimas“. 

2 d. Vyresnioji biologijos, 

fizikos, gamtos ir žmogaus 

mokytoja D. Kuosienė. 

1.10. Nuotolinė pamokėlė „Įrankio 

,,SolidWorks" (3D spaudinimas) 

panaudojimo galimybės“. 

3 d. 

14.00 val. 

Pradinių klasių mokytoja 

metodininkė L. Palionienė. 

1.11. Nuotolinis webseminaras „Fizinis ir 

sveikatos ugdymas 

virtualioje aplinkoje: praktinės 

rekomendacijos“. 

6 d. 

15.00 val. 

Kūno kultūros mokytoja 

metodininkė V. Vanagienė. 

1.12. Nuotolinis webseminaras „Nuotolinis 

ugdymas vaikams, turintiems SUP: 

strategija, organizacija, konkretūs 

pamokų pavyzdžiai“.  

7 d. 

15.00 val. 

Vyresnioji biologijos, 

fizikos, gamtos ir žmogaus 

mokytoja D. Kuosienė. 

1.13. Nuotolinis webseminaras „Empatija 

sau, kaip vidinis resursas saugumui 

arba kaip klausytis, kad būtume 

išgirsti?”. 

7 d. 

15.00 val. 

Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja D. Matuzienė. 

1.14. Nuotolinis webseminaras „Nuotolinis 

ugdymas vaikams, turintiems SUP: 

strategija, organizacija, konkretūs 

pamokų pavyzdžiai. 

7 d. 

15.00 val. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Bartnykienė, 

surdopedagogė, vyresnioji 

anglų kalbos, dailės 

mokytoja R. Kasparienė, 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė L. Palionienė. 

1.15. Nuotolinis webseminaras „Pagalba 

pradinio ugdymo mokiniams, 

turintiems emocijų, elgesio sunkumų 

nuotoliniu būdu“. 

8 d. 

15.00 val. 

Vyresnioji biologijos, 

fizikos, gamtos ir žmogaus 

mokytoja D. Kuosienė, 

vyresnioji auklėtoja G. 

Gučienė, pradinių klasių 

mokytoja metodininkė L. 

Palionienė. 

1.16. Internetinė paskaita „Galimybės ir 

idėjos darbui pamokoje su naujai 

rengiamu pasaulio pažinimo vadovėliu 

1 klasei TAIP“. 

8 d.  

13.00 val. 

Pradinių klasių mokytoja 

metodininkė L. Palionienė. 

1.17. Nemokami bandomieji e-mokymai 

„Džiaugsmas mokytis įvairovėje – 

specialieji poreikiai“.  

Vaizdo įrašai 

mokytojui patogiu 

laiku 

Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja D. Matuzienė. 

1.18. Nemokami bandomieji e-mokymai 

,,Šiuolaikinis ugdymas – XXI a. 

pedagogika“. 

Vaizdo įrašai 

mokytojui patogiu 

laiku 

Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja D. Matuzienė. 

1.19. Nemokami bandomieji e-mokymai 

„Psichologinė higiena – psichologija 

sau ir ugdymui“. 

Vaizdo įrašai 

mokytojui patogiu 

laiku 

Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja D. Matuzienė. 



2. Priežiūra, konsultacijos 

2.1. Ugdymosi proceso nuotoliniu būdu 

priežiūra. 

1 – 30 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Bartnykienė. 

2.2. Nepedagoginio personalo priežiūra, 

darbų perskirstymas. 

1 – 30 d. Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams R. 

Puidokas.  

2.3.  Bendravimas ir konsultavimasis su 

mokytojais, specialistais, mokyklos 

darbuotojais nuotoliniu būdu IT 

pagalba. 

1 – 30 d.  Direktorė D. Kriščiūnienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Bartnykienė. 

2.4. Bendravimas ir konsultavimasis su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

1 – 30 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Bartnykienė. 
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