
                 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 

 2020 m. BALANDŽIO MĖN.   

2020-04-01 Direktorė D.Vasauskienė 

Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai / Pastabos 

2 (K) 15.00 Zoom platforma Piliuonos gimnazijos mokytojų tarybos 

konferencija, aptariant gerąsias patirtis ir 

sunkumus prasidednat ugdymo procesui 

nuotoliniu būdu.   

D.Vasauskienė D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

Visi mokytojai, 

Administracija  

3 (P)  Pedagogas.lt Nemokami nuotoliniai mokymai „Kokio 

lytiškumo ugdymo nori mokiniai? Ir ką gali 

mokytojas?“ 

A.Gradickienė J.Uzelman 

V.Matuzevičienė 

 

7 (A) 15.00 Zoom platforma Piliuonos gimnazijos mokytojų tarybos 

konferencija, aptariant gerąsias patirtis ir 

sunkumus pasibaigus pirmai mokymosi savaitei 

nuotoliniu būdu.   

D.Vasauskienė D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

Visi mokytojai, 

Administracija  

9 (K) 9.00 Kahoot Bandomasis Europos Sąjungos egzaminas A.Gradickienė J.Uzelman 8 klasės mokiniai 

9 (K) 15.00 Zoom platforma Piliuonos gimnazijos mokytojų tarybos 

konferencija, aptariant gerąsias patirtis ir 

sunkumus baigiantis antrai mokymosi savaitei 

nuotoliniu būdu.   

D.Vasauskienė D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

Visi mokytojai, 

Administracija  

4-25  kings.lt Anglų kalbos Kings olimpiados finalas A.Gradickienė K.Kerdokaitė 4 klasės mokiniai 

6 (Pr.) 10.00 Zoom platforma Integruota dailės ir technologijų – tikybos 

pamoka  

A.Gradickienė D.Skrockienė 

D.Bajarūnienė 

3 klasės mokiniai 

7 (A) 10 val online Internetinis seminaras ugdymo karjerai 

specialistams   – „2020 metų bendrojo 

priėmimo tvarka ir reikalavimai stojantiesiems. 

Pagrindiniai stojančiojo žingsniai teikiant 

prašymą studijuoti. Susipažinimas su Bendrojo 

priėmimo informacine sistema (BPIS)“ pagal 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 

bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA 

BPO) įgyvendinamą projektą „Bendrojo 

priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos 

plėtojimas“, finansuojamą Europos Sąjungos ir 

Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2014–

A.Gradeckienė I.Poškienė  



2 
 

2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijų veiksmų programos priemonę 

09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio 

vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų 

pripažinimas“   

10 (P) 14.00 www.egzaminas.eu Kaip pasiruošti „Europos egzaminui“ sistemos 

testavimas 

A.Gradickienė J.Uzelman 8, I-II g. klasių mokiniai 

14 (A) 15.00 Zoom platforma Piliuonos gimnazijos mokytojų tarybos 

konferencija, aptariant gerąsias patirtis ir 

sunkumus, su kuriais susiduria mokiniai ir 

mokytojai nuotolinio mokymosi laikotarpiu.  

D.Vasauskienė D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

Visi mokytojai, 

Administracija  

16 (K) 15.00 Zoom platforma Piliuonos gimnazijos mokytojų tarybos 

konferencija, aptariant gerąsias patirtis ir 

sunkumus, su kuriais susiduria mokiniai ir 

mokytojai nuotolinio mokymosi laikotarpiu.  

D.Vasauskienė D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

Visi mokytojai, 

Administracija  

21 (A) 15.00 Zoom platforma Piliuonos gimnazijos mokytojų tarybos 

konferencija, aptariant gerąsias patirtis ir 

sunkumus, su kuriais susiduria mokiniai ir 

mokytojai nuotolinio mokymosi laikotarpiu.  

D.Vasauskienė D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

Visi mokytojai, 

Administracija  

23 (K) 15.00 Zoom platforma Piliuonos gimnazijos mokytojų tarybos 

konferencija, aptariant gerąsias patirtis ir 

sunkumus, su kuriais susiduria mokiniai ir 

mokytojai nuotolinio mokymosi laikotarpiu.  

D.Vasauskienė D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

Visi mokytojai, 

Administracija  

24 (P) 10.00 Kahoot Bandomasis Europos Sąjungos egzaminas A.Gradickienė J.Uzelman II g. klasės mokiniai 

28 (A) 15.00 Zoom platforma Piliuonos gimnazijos mokytojų tarybos 

konferencija, aptariant gerąsias patirtis ir 

sunkumus, su kuriais susiduria mokiniai ir 

mokytojai nuotolinio mokymosi laikotarpiu.  

D.Vasauskienė D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

Visi mokytojai, 

Administracija  

29 (T) 10.00 Kahoot Bandomasis Europos Sąjungos egzaminas A.Gradickienė J.Uzelman I g. klasės mokiniai 

30 (K) 15.00 Zoom platforma Piliuonos gimnazijos mokytojų tarybos 

konferencija, aptariant gerąsias patirtis ir 

sunkumus, su kuriais susidūrėme per 

mokymosi, nuotoliniu būdu, pirmąjį mėnesį. 

D.Vasauskienė D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

Visi mokytojai, 

Administracija  

1-30  Facebook platforma Projektas „Mano augintinis“  A.Gradickienė D.Skrockienė 3 klasės mokiniai 

1-30  Facebook,  Konkursas „Mėnesio skaitytojas“ A.Gradickienė D.Skrockienė 3 klasės mokiniai 



3 
 

Zoom platformos 

1-30  Facrbool, Zoom 

platformos 

Projektas „Metu sporto iššūkį draugui“ A.Gradickienė D.Skrockienė 3 klasės mokiniai 

1-30  Facebook platforma Nuotraukų konkursas „Kaip sekasi mokytis 

namuose? 

A.Gradickienė J.Jurkėnaitė 

V.Mikšaitė 

1-8, I-IV g. klasių 

mokiniai 

1-30  Facebook, zoom 

platformo 

Tęstinis projektas „Kiek skaitau, tiek augu“ A.Gradickienė N.Žitkauskienė 

D.Stankevičiūtė 

T.Simanaitienė 

1,2,4 klasės mokiniai 

Balandis 

– gegužė 

 Zoom, Facebook 

platformos 

Integruotas matematikos – geografijos 

projektas „Pavasarinių paukščių stebėjimas, 

duomenų vizualizacija ir išvadų darymas“ 

A.Gradickienė I.Poškienė 

J.Uzelman 

8 klasės mokiniai 

Laikas 

tikslinamas 
 online Geografijos olimpiada „Klimatas“ 9 – 12 klasių 

mokiniams 

A.Gradickienė J.Uzelman N.Banionis (II g.klasė) 

 


