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PATVIRTINTA 

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus 

2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-32 

Panevėžio rajono švietimo centro 

2020 m. balandžio mėnesio veiklos planas 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Lektorius (iai) Dalyviai 

Atsakingas 

asmuo 
Data Vieta Pastabos 

1 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „Mūsų skaitmeninė erdvė“ 

mokymosi scenarijų „E-

pilietiškumas“ ir „Socialinių medijų 

pagrindai“ rengimas 

Projekto 

kūrybinė grupė 
Tikslinė grupė 

Renata 

Jankevičienė 

04-01 

10:00 

Švietimo 

centras 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projektas „Mūsų skaitmeninė 

erdvė“  finansuojamas remiant 

Europos Komisijai 

Balandžio 1–30 d. 

2 Akcija „Kitoks pavasaris“ 
Renata 

Jankevičienė 

Panevėžio 

rajono TAU 

klausytojai 

Renata 

Jankevičienė 

04-01 

10:00 

Švietimo 

centras 

Akcijos tikslas – suteikti TAU 

klausytojams šviesių minčių ir 

pagilinti skaitmenines kompetencijas 

Balandžio 1−30 dienomis kviečiame 

savo namuose fotografuoti pavasario 

žiedais besipuošiančius augalus arba 

margučius ir siųsti el. p. 

 prsc.pavaduotoja@gmail.com  

3 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „Taikus švietimas patyčių 

prevencijai vaikystėje“ tarptautinės 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programos rengimas 

Projekto 

kūrybinė grupė 
Tikslinė grupė 

Renata 

Jankevičienė 

04-02 

10:00 

Švietimo 

centras 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projektas „Taikus švietimas patyčių 

prevencijai 

vaikystėje“  finansuojamas remiant 

Europos Komisijai 

Balandžio 16 d. 11 val. tarptautinė 

virtuali partnerių konferencija 

Balandžio 2–30 d. 
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4 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „TEISĖS. Aktyvus 

pilietiškumas ir pagyvenusių žmonių 

vaidmuo visuomenėje“ iniciatyvinės 

grupės susitikimas 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

Raguvos TAU, 

Raguvos 

kultūros centro, 

Panevėžio 

rajono viešosios 

bibliotekos 

savanoriai 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

04-03 

10:00 

Švietimo 

centras 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projektas „TEISĖS. Aktyvus 

pilietiškumas ir pagyvenusių žmonių 

vaidmuo 

visuomenėje“  finansuojamas 

remiant Europos Komisijai 

5 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „Prosocialinės vertybės“ 

tiriamosios veiklos analizė 

Projekto 

kūrybinė grupė 
Tikslinė grupė 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

04-06 

10:00 

Švietimo 

centras, 

nuotoliniu 

būdu 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projektas „Prosocialinės 

vertybės“  finansuojamas remiant 

Europos Komisijai 

Balandžio 1–30 d.  

6 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „TEISĖS. Aktyvus 

pilietiškumas ir pagyvenusių žmonių 

vaidmuo visuomenėje“ veikla. 

Dokumento „Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo mokymosi 

strategijos“ 

Projekto 

kūrybinė grupė 
Tikslinė grupė 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

04-06 

10:00 

Švietimo 

centras, 

nuotoliniu 

būdu 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projektas „TEISĖS. Aktyvus 

pilietiškumas ir pagyvenusių žmonių 

vaidmuo 

visuomenėje“  finansuojamas 

remiant Europos Komisijai 

Balandžio 1–30 d.  

7 
Akcija „Dovanokime savo laiką ir 

patirtį kitiems“ 

Renata 

Jankevičienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Renata 

Jankevičienė 

04-06 

10:00 

Švietimo 

centras 

Įvairių mokomųjų dalykų mokytojus 

kviečiame kurti metodines 

priemones, pritaikytas nuotoliniam 

mokymui. Visiems akcijos 

dalyviams išduosime Švietimo 

centro pažymas, kokybiškiausi 

darbai bus publikuojami Švietimo 

centro interneto svetainėje.  

Darbus siųskite el. p.  

renata.jankeviciene@prsc.lt  
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Akcija vyksta  

kovo 17 d. – gegužės 17 d. 

8 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „MOVE-ON!“ dalyvių 

individualios konsultacijos virtualaus 

anglų kalbos mokymosi tema 

Viktorija 

Paškevičienė 

Andragogai, 

moterys 50+ 

Renata 

Jankevičienė 

04-06 

15:30 

Švietimo 

centras 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projektas „MOVE-

ON!“  finansuojamas remiant 

Europos Komisijai 

Konsultacijos vyks pagal 

individualius dalyvių poreikius 

kiekvieną pirmadienį 

9 

Virtualaus klubo „Anglų kalba ant 

sofos“ ("English on my sofa") 

veiklos 

Rima 

Stongvilienė 

Programos 

„Anglų kalba 

pažengusiems 

(Intermediate)“ 

dalyviai 

Renata 

Jankevičienė 

04-07 

17:30 

Nuotoliniai 

mokymai 

Klubo tikslas  – karantino laikotarpiu 

palaikyti programos „Anglų kalba 

pažengusiems (Intermediate)“ 

dalyvių anglų kalbos lygį bei 

sudaryti virtualaus bendravimo 

galimybes. 

Konsultacijos vyks pagal 

individualius dalyvių poreikius 

kiekvieną antradienį. 

10 
Kompiuterinių piešinių konkursas 

„Pavasaris virtualiai...“ 

Inga 

Kanišauskė 

5–10 klasių 

mokiniai 

Loreta 

Šalčiūnienė 
04-14  

Raguvos 

gimnazija 

Darbus siųsti iki gegužės 15 d. 

nuostatuose nurodytu adresu. 

Konkurso nuostatai  

www.prsc.lt naujienose 

11 

„Erasmus+“ KA3 programos 

projekto „Robotika prieš patyčias“ 

kūrybinės grupės nuotoliniai 

susitikimai 

Projekto 

kūrybinė grupė 
Tikslinė grupė 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

04-14 

10:00 

Švietimo 

centras 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projektas „Prosocialinės 

vertybės“  finansuojamas remiant 

Europos Komisijai 

Balandžio  14–30 d.  

12 
Konsultacija „Mokymosi krūvis, 

lankomumas, vertinimas“ 

Silvija 

Šukevičienė 

Švietimo įstaigų 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Renata 

Jankevičienė 

04-17 

13:30 

Švietimo 

centras 
Tikslinei grupei bus išsiųsta „Zoom“ 

vaizdo konferencijos nuoroda 
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13 

Nuotolinė konsultacija „Padlet“ 

panaudojimo galimybės kultūros 

centrų darbe 

Renata 

Jankevičienė 

Panevėžio r. 

kultūros centrų 

darbuotojai 

Renata 

Jankevičienė 

04-17 

10:00 

Nuotoliniai 

mokymai 

Būtina registracija www.prsc.lt  

iki balandžio 15 d.  

Mokymų medžiaga bus išsiųsta 

visiems užsiregistravusiems el. p. 

14 

Programos „IKT įrankiai 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ I 

modulis „Padlet“ – kūrybiško 

bendradarbiavimo erdvė“ 

Renata 

Jankevičienė 

Dembavos 

vaikų lopšelio-

darželio 

„Smalsutis“ 

komanda 

Renata 

Jankevičienė 

04-20 

10:00 

Švietimo 

centras 

Būtina registracija www.prsc.lt  

iki balandžio 15 d.  

Mokymų medžiaga bus išsiųsta 

visiems užsiregistravusiems el. p. 

15 

Konsultacija Zoom aplinkos 

taikymas nuotoliniam mokymui, 

vaizdo konferencijoms 

Loreta 

Šalčiūnienė 

Upytės Antano 

Belazaro 

pagrindinės 

mokyklos 

mokytojai 

Loreta 

Šalčiūnienė 

04-20 

15:00 

Nuotolinė 

konsultacija Individualios konsultacijos 

16 

Programos „IKT įrankiai 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“  

I modulis „Padlet“ – kūrybiško 

bendradarbiavimo erdvė“ 

Renata 

Jankevičienė 

Krekenavos 

vaikų lopšelio-

darželio 

„Sigutė“ 

komanda 

Renata 

Jankevičienė 

04-21 

10:00 

Švietimo 

centras 

Būtina registracija www.prsc.lt iki 

balandžio 15 d. Mokymų medžiaga 

bus išsiųsta visiems 

užsiregistravusiems el. p. 

17 
Gerosios patirties renginys 

„Skaitmeninių įrankių panaudojimas 

interaktyvių užduočių kūrimui“ 

Rita 

Mažeikienė 

Pradinių klasių 

mokytojai, 

įvairių dalykų 

mokytojai 

Birutė 

Savickienė 

04-21 

17:00 

Nuotoliniai 

mokymai 

Būtina registracija www.prsc.lt iki 

balandžio 20 d. 

Užsiregistravusiems dalyviams bus 

išsiųsta „Zoom“ vaizdo 

konferencijos nuoroda. 

18 
Programos „IKT įrankiai 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“  

Renata 

Jankevičienė 

Panevėžio r. 

Ramygalos 

lopšelio-

darželio 

Renata 

Jankevičienė 

04-22 

10:00 

Švietimo 

centras 

Būtina registracija www.prsc.lt  

iki balandžio 15 d. Mokymų 

medžiaga bus išsiųsta visiems 

užsiregistravusiems el. p. 
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I modulis „Padlet“ – kūrybiško 

bendradarbiavimo erdvė“ 

„Gandriukas“ 

pedagogai 

19 

Programos „IKT įrankiai 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ I 

modulis „Padlet“ – kūrybiško 

bendradarbiavimo erdvė“ 

Renata 

Jankevičienė 

Naujamiesčio 

lopšelio-

darželio 

„Bitutė” 

komanda 

Renata 

Jankevičienė 

04-23 

15:00 

Švietimo 

centras 

Būtina registracija www.prsc.lt  

iki balandžio 17 d. Mokymų 

medžiaga bus išsiųsta visiems 

užsiregistravusiems el. p. 

20 

Programos „IKT įrankiai 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ II 

modulis „Google disko 

panaudojimas ugdymo procese“ 

Birutė 

Savickienė 

Velžio lopšelio-

darželio 

„Šypsenėlė“ 

pedagogai 

Birutė 

Savickienė 

04-27 

10:00 

Švietimo 

centras 

Būtina registracija www.prsc.lt  

iki balandžio 23 d. 

Užsiregistravusiems dalyviams bus 

išsiųsta „Zoom“  vaizdo susitikimo 

nuoroda 

21 
Nuotolinė paskaita „Streso 

valdymas“ 

Psichologas 

Vitalijus 

Gafurovas 

Visi pedagogai 
Jurgita 

Vaitiekūnienė 

04-29 

15:00 

Švietimo 

centras, 

nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija www.prsc.lt  

iki balandžio 27 d. 

Užsiregistravusiems dalyviams bus 

išsiųsta „Zoom“  vaizdo 

konferencijos nuoroda. 

22 
Nuotolinis socialinių pedagogų 

metodinis susirinkimas 

Loreta 

Šalčiūnienė, 

Giedrė 

Šuminskaitė 

Socialiniai 

pedagogai 

Loreta 

Šalčiūnienė 

04-30 

15:00 

Virtualus 

susitikimas 
Būtina registracija www.prsc.lt  

iki balandžio 27 d.  

 

Planas gali būti keičiamas 


