
                                                                                            

 

 „Virtualios dirbtuvės“   

vasario mėn. renginiai 

Data, laikas, 
pavadinimas 

Tikslinė grupė, lektorius Anotacija 

2021-02-15 
10 val. 

 
„Kompiuterinis 
konstravimas 

„Scratch“ 

IT ir NVŠ mokytojai 
 
Audronė Grinkuvienė, 
informacinių technologijų 
vyresn. mokytoja 

Mokytoja parodys, kaip „Teams“ 
komandoje pritaiko skirtuką „Scratch“ 
programai, ir pasidalys patirtimi, kaip moko 
6 klasės mokinius konstravimo, atskleis, 
kuo programa patogi dirbant nuotoliniu 
mokymosi proceso organizavimo būdu 
(mokytojo paskyra, klasės, mokiniai, 
kiekvienos pamokos rinkiniai – viskas 
vienoje vietoje, labai patogu mokiniui ir 
mokytojui). Bus pristatoma kanalų kūrimo 
ir medžiagos pateikimo patirtis. 

2021-02-15 
14 val. 

 
„Virtuali klaviatūra 
ir vaizdo pamokos“ 

 

Muzikos ir pradinių klasių 
mokytojai 
 
Ingrida Bučinskienė, 
muzikos mokytoja 
metodininkė 
 
 

Mokytoja pademonstruos ir papasakos, kaip 
panaudoti baltą lentą muzikos pamokoje, 
kaip dirbti su virtualia klaviatūra. Bus 
pristatomos ir mokytojos sukurtos vaizdo 
pamokos. 

2021-02-17 
10 val. 

 
„Pamokos bloknoto 

naudojimo 
galimybės 
pamokose“ 

Istorijos ir geografijos 
mokytojai 
 
Asta Klydžienė, istorijos 
mokytoja metodininkė 
 
Neringa Ramanauskaitė, 
istorijos mokytoja 
metodininkė 

Mokytojos pristatys praktinę patirtį, kaip 
pamokose panaudoti pamokos bloknotą. 

2021-02-17 
14 val. 

 
„Stalo teatras“ 

Lietuvių kalbos ir 
literatūros bei pradinių 
klasių mokytojai 
 
Regina Švagždienė, 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja metodininkė 

Mokytoja pristatys praktinę mokinių 
kūrybiškumo ugdymo patirtį dirbant 
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 
būdu. Ji pademonstruos, kaip sukurdama 
„Teams“ komandas veda teatro užsiėmimus 
ir kuria Stalo teatrą (vaikai iš puodelių 
pasigamina personažus, kuria dialogus, 



inscenizuoja tautosakos ir literatūros 
tekstus). 

2021-02-18 
10 val. 

 
„Teams“ įrankių 

naudojimo 
pradiniame ugdyme 

galimybės“ 
 

Pradinio ugdymo mokytojai 
 
Pradinio ugdymo mokytojų 
grupė 

Mokytojai pristatys „Teams“ įrankių 
naudojimo pradiniame ugdyme galimybes. 

2021-02-18 
14 val. 

 
„Teams“ pokalbių 

kambarių 
organizavimas ir 

kanalų 
panaudojimas 

atliekant 
projektinius darbus. 
Grafinė planšetė“ 

 

Gamtos mokslų mokytojai 
 
Lina Janušauskienė, 
chemijos mokytoja 
metodininkė 
 
Angelė Paulauskienė, 
fizikos mokytoja 
metodininkė 

Mokytojos pasidalys patirtimi apie pokalbių 
kambarių organizavimą, apklausos testų 
kūrimą, kanalų panaudojimą darbui grupėse 
(keleto pamokų trukmės projektinių darbų 
rengimą), dokumentų kameros bei grafinės 
planšetės panaudojimą. 

2021-02-19 
10 val. 

 
„Grafinių planšečių 

panaudojimo 
galimybės 

nuotoliniame 
mokyme“ 

Įvairių mokomųjų dalykų 
mokytojai 
 
Viktorija Paškevičienė, 
anglų kalbos mokytoja 
metodininkė 

Mokytoja apžvelgs grafinių planšečių 
„Paint“, „PowerPoint“, „Word“, „Microsoft 
Whiteboard“, „One Note“ galimybes. Bus 
pristatomos ne tik techninės specifikacijos, 
bet ir parodyta, kaip greitai dirbti čia ir 
dabar ir kaip pasiruošti iš anksto. 

2021-02-19 
14 val. 

 
 

„Microsoft Office 
365“ paslaugų 

paketo galimybės 
kalbų pamokose“ 

Kalbų mokytojai 
 
Rima Stongvilienė, anglų 
kalbos mokytoja 
metodininkė 
 
Viktorija Paškevičienė, 
anglų kalbos mokytoja 
metodininkė 
 

Mokytojos pristatys „Microsoft Office 365“ 
paslaugų paketo panaudojimo galimybes 
kalbų pamokose. 
Bus pristatomas žiniatinklyje veikiančių 
„Microsoft Office“ programų („Word“, 
„Excel“, „PowerPoint“, „OneNote“ ir 
„Outlook“ bei žiniatinklyje veikiančių 
„Microsoft“ tarnybų („Teams“, „Sway“, 
„Forms“) galimybės. 

2021-02-23 
15 val. 

 
 

„Mokyklos 
administravimas 

„Microsoft Office 
365“ aplinkoje“ 

Švietimo įstaigų direktoriai 
ir jų pavaduotojai ugdymui 
 
Rimtas Baltušis, gimnazijos 
direktorius 
 
Silvija Šukevičienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Bus dalijamasis patirtimi, kaip „Microsoft 
Office 365“ aplinka padeda organizuoti 
ugdymosi procesus, sisteminti dokumentus, 
gauti grįžtamąjį ryšį, kaip planuoti veiklas. 
Bus pasidalyta patirtimi, kaip naudojantis 
šia aplinka stebėti mokinių pažangą ir 
pasiekimus. 



2021-02-24 
15 val. 

 
 

„Pagalbos mokiniui 
specialistų 
galimybės 
naudojantis 

„Microsoft Teams“ 
aplinka“ 

Pagalbos mokiniui 
specialistai 
 
Elena Kvietinskienė, 
vyresn. socialinė pedagogė 
 
Dalia Kukenienė, 
bibliotekos informacinio 
centro vedėja 
 
Edita Kalkytė, specialioji 
pedagogė 
 
Rima Juškienė Bartkė, 
logopedė ekspertė 
 
Karolina Juškaitė, 
visuomenės sveikatos 
specialistė 

Pagalbos mokiniui specialistai pristatys, 
kaip panaudoti „Teams“ kalendorių 
organizuojant pagalbą mokiniams, tėvams, 
mokytojams, atskleis kaip panaudoti 
mobiliuosius įrenginius dirbant nuotoliniu 
mokymo proceso organizavimo būdu. 
Bus pristatyta darbo su kalbos bei kalbėjimo 
sutrikimų turinčiais mokiniais bei sveikatos 
priežiūros specialisto patirtis. 

2021-02-25 
15 val. 

 
„Neišsprendžiamų 
„Teams“ problemų 

nėra“ 

Įvairių mokomųjų dalykų 
mokytojai 
 
Edita Davidonytė, 
informacinių technologijų 
mokytoja metodininkė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Bus teikiamos bendrosios konsultacijos, 
sprendžiamos dirbant „Teams“ aplinkoje 
iškilusios problemos. 

 


