
                                                           

Kviečiame dalyvauti „Virtualiose dirbtuvėse“ 

Švietimo centras, bendradarbiaudamas su Naujamiesčio, Raguvos ir Smilgių gimnazijomis 

bei Dembavos progimnazija, 2021 m. gegužės mėn. kviečia dalyvauti „Virtualiose 

dirbtuvėse“. Nuotolinio mokymo patirtis bus pristatoma „Teams“ platformoje. Mokytojai ne 

tik dalysis praktiniais patarimais, kaip įvaldyti technologijas, bet ir pristatys mokinių 

kūrybiškumo ugdymo, probleminio ir projektinio mokymosi metodus. „Virtualių dirbtuvių“ 

tikslas – sudaryti sąlygas švietimo įstaigų direktoriams, jų pavaduotojams ugdymui ir 

mokytojams skleisti profesinę patirtį ir gilinti skaitmenines kompetencijas.  

Lektorius (vardas, 

pavardė, švietimo įstaiga) 

Pavadinimas, data, laikas Trumpa anotacija  

(tikslinė grupė ir kt. ) 

Inga Vasiliauskienė, 

Naujamiesčio gimnazijos 

anglų kalbos vyresnioji 

mokytoja 

 

Gegužės 5d. 

14.30 val. 

„Pateikčių rengimo 

įrankiai ir viešojo 

kalbėjimo principai“ 

Pristatomi „Visme“, „Prezi“, 

„Google“ pateikčių kūrimo įrankiai ir 

praktinio  bendradarbiavimo 

metodika.  

Įvairių mokomųjų dalykų mokytojai 

Dovilė Balinš, Raguvos 

gimnazijos anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja 

 

 

Gegužės 19 d. 

14 val. 

„Kūrybiškumo skatinimas 

anglų kalbos pamokoje“   

Pristatomi mokinių kūrybiškumo 

kompetenciją ugdantys mokymo 

būdai ir metodai, skatinantys 

mokymosi motyvaciją bei 

individualią pažangą. Pateikiami 

mokinių darbų pavyzdžiai.  

Anglų kalbos mokytojai 

Aušra Skrebienė, Raguvos 

gimnazijos geografijos 

mokytoja metodininkė 

Rasa Pranckevičienė, 

Raguvos gimnazijos 

istorijos mokytoja 

metodininkė  

Gegužės 24 d. 

14 val. 

„Skaitmeninės mokymosi 

priemonės „Quizizz“ ir 

„Learning Apps“ 

socialinio ugdymo dalykų 

pamokose“ 

Praktiniai patarimai, kaip 

skaitmenines mokymosi priemones 

„Quizizz“, „Learning Apps“ 

panaudoti socialinio ugdymo dalykų 

pamokose (mokinių motyvacijai 

skatinti, vertinimui ir įsivertinimui). 

Socialinio ugdymo dalykų mokytojai 

Lolita Vyšniauskienė, 

Dembavos progimnazijos 

pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

 

Gegužės 26 d.  

15.45 val. 

„Inovatyvių mokymo 

priemonių pritaikymas 

mokymo ir mokymosi 

kokybei gerinti“ 

Skaitmeninių priemonių, kurias 

naudoju mokymo ir mokymosi 

kokybei gerinti, apžvalga. 

 

Pradinių klasių mokytojai 

Rita Rožėnienė, 

Dembavos progimnazijos 

pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

 

Gegužės 26 d.  

15 val. 

„Durstinio“ metodo bei 

kitų skaitmeninių 

priemonių taikymas 

pamokoje“ 

Metodo pritaikymas pasaulio 

pažinimo pamokose (mokinių žinių 

gilinimas, bendravimo bei 

bendradarbiavimo įgūdžiai) patiriant 

mokymosi džiaugsmą. 

Pradinių klasių mokytojai. 

Vitalijus Salogubovas, 

Smilgių 

Gimnazijos technologijų 

mokytojas metodininkas 

vitalijussa@gmail.com 

Birželio 2 d.  

14.00 val. 

„Tinkercad“ –

projektavimo ir 

modeliavimo programa 

Supažindinimas su 3D dirbinių 

projektavimo ir elektronikos 

mokymosi galimybėmis. 

Technologijų mokytojai 

Pastaba. Registracija www.prsc.lt. Planuojama renginių trukmė 1–2 ak. val.  

Daugiau informacijos suteiks Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja 

Renata Jankevičienė, el. p. renata.jankeviciene@prsc.lt, tel. 8 640 30739 tel.  

http://www.prsc.lt/
mailto:renata.jankeviciene@prsc.lt

