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Nr. Veikla, priemonės  Data Atsakingas  Numatomi rezultatai  Vieta, partneriai  Rezultato 

įgyvendinimas  

1. 1. Prevencinės programos  

„Kuriame saugų internetą“ 

vykdymas.  

2.Virtualinių edukacinių 

pamokėlių peržiūra ir aptarimas. 

3. Internetiniai žaidimai. 

4. Asmeninė informacija internete. 

5. Žalingas turinys internete. 

6. Internetiniai draugai 

(1-10, SĮU(I-III )klasių mokiniai) 

2021-02-08/11 Informacinių 

technologijų, etikos 

mokytojai, klasės 

vadovai 

Gilinti mokyklos 

bendruomenės narių žinias 

apie internetinius pavojus, 

mokyti atpažinti juos ir 

tinkamai į juos reaguoti 

 

Virtualioji aplinka  

2. Dalyvavimas nacionalinėje 4 – 6 

spec. kl. mokinių saugesnio 

interneto viktorinoje 

(4a,5a,5a spec. kl. mokiniai) 

2021-02-08/12 T. Verba, 

L. Aširovienė, 

klasės vadovai, 

I. Matijošaitienė, 

O. Macijauskė, 

J. Bladyka 

Skatinti saugesnį, ypač vaikų 

ir jaunuolių, naudojimąsi 

internetu ir skaitmeninėmis 

technologijomis 

 

Virtualioji aplinka  

3. Prevencinės informacinių 

technologijų pamokos apie saugų 

internetą 

(5a – 10a spec. kl. mokiniai) 

2021-02-09 

13.00 val. 

T. Verba Lavinti mokinių kritinį 

mąstymą, savisaugą, pratinti 

saugiai elgtis virtualiojoje 

erdvėje 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

3 – 9 kab. 

 

4. Dalyvavimas Respublikiniame 

virtualiąjame edukaciniame 

renginyje „Išmani biblioteka – 

erdvė kurti ir augti“ 

2021-02-02/09 Z. Miltenienė, 

T. Verba 

Skatinti saugesnį, ypač vaikų 

ir jaunuolių, naudojimąsi 

internetu ir skaitmeninėmis 

technologijomis 

 

Virtualioji aplinka  

5.  Projektas „Metų laikai“. 

Užgavėnės (kaukių gaminimas 9a-

10a spec. kl. mokiniai) 

2021-02 -10 J. Gedrimienė Ugdys tautiškumo, 

etnokultūrines tradicijas, 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Kontaktinis 



tobulins dalykines 

kompetencijas 

 istorijos  kabinetas 

(3 – 6 kab.) 

6. Renginys “Meilės diena“ 

(sveikinimų gaminimas  ir piešinių 

paroda 1-10, SĮU(I-III) lav. kl. 

mokiniai) 

2021-02-11 D. Jankauskienė, 

V. Pencienė 

Stiprinti mokyklos 

bendruomenės narių 

komandinį darbą, 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

Puoselėti  pedagogų 

organizacines, kūrybines 

kompetencijas 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

  

Kontaktiniu būdu. 

Karantino atveju 

renginių formatas 

būtų pakeistas į 

sveikinimo ir 

piešinių parodėlę 

7. Edukacinis užsiėmimas 

,,Pasitinkant Vasario 16-ąją” pagal 

tęstinį projektą ,,Knygų karalystėje 

gyveno…”su Klaipėdos miesto 

bibliotekos vaikų skyriumi 

,,Ruoniukas” 

2021-02-11 R. Alsienė, 

T. Michejeva, 

J. Rimkienė 

Bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais 

siekiant darnaus ir 

įvairiapusiško vaikų 

ugdymo(si). Tęsti nuoseklų 

ugdymą ir lavinimą 

 

Klaipėdos miesto 

viešosios bibliotekos 

vaikų skyrius 

„Ruoniukas” 

Kontaktiniu būdu. 

Karantino atveju 

vyks nuotoliniu 

būdu, surengiant  

virtualią darbų 

parodą bibliotekos 

puslapyje 

8. Respublikinis konkursas „Lietuvos 

žinovas“ 

(9-10 spec. kl. mokiniai) 

2021-02-12 J. Gedrimienė Puoselės ir diegs Lietuvos 

istorines žinias  

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

istorijos kabinetas 

Kontaktinis 

9. Vasario 16-osios  ,,Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos” 

paminėjimas. Piešinių paroda (1 – 

10, SĮU(I-III) lav. kl. mokiniai) 

2021-02-12 V. Samuchova, 

Klasių vadovai 

Lavinti mokinių 

bendruomeniškumą, 

saviraiškos ir kūrybiškumo 

kompetencijas 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

Mokinių piešinių 

paroda koridorių 

stenduose. 

10. Vasario 16- osios minėjimas 

(1-10, SĮU(I-III) kl. mokiniai) 

 

 

 

2021-02-12 J. Gedrimienė, 

J. Bladyka,  

A. Matiekus 

Gilinsis į Lietuvos istorijos 

įvykius, ugdys pilietiškumo 

kompetencijas 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos (aktų 

salė), Klaipėdos 

J. Kačinsko muzikos 

mokyklos mokiniai 

Kontaktinis 

11. Dalyvavimas Tarptautinėje 

mokinių ir mokytojų fotografijų 

parodoje – konkurse „Šypsausi 

tau, Lietuva“ 

2021-02-15 T. Verba, 

Z. Miltenienė 

Sudarytos sąlygos mokyklos 

bendruomenės  narių 

individualiems gebėjimams 

atskleisti. Skatinama 

mokyklos  bendruomenės 

narių bendrystė 

Šiaulių Gytarių 

progimnazija, 

virtualioji aplinka 

 

12. Dalyvavimas informaciniuose 

nuotoliniuose renginiuose pagal 

respublikinį projektą  

2021-02-17 

14.00 val. 

Specialistas 

O. Stasiulis, 

mokytoja 

Skatinti saugesnį, ypač vaikų 

ir jaunuolių, naudojimąsi 

Virtualioji aplinka  



„Saugios elektroninės erdvės 

vaikams kūrimas“ 

T. Verba internetu ir skaitmeninėmis 

technologijomis 

 

13. Užgavėnių šventė mokykloje. 

“Žiema, žiema, bėk iš kiemo“: 

1.Persirengėlių eitynės po 

mokyklą. 

2. Blynų fiesta 

2021-02-22 G. Vaškienė, 

A. Šadžiuvienė, 

O. Macijauskė 

Suteikti teigiamų emocijų, 

puoselėti etnokultūrines 

tradicijas, bendravimo ir 

bendradarbiavimo tradicijas  

 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos (aktų 

salė), 

buities kabinetas 

Kontaktinis 

14. Užgavėnių šventė 

(kaukių gaminimas  

1-10, SĮU(I-III) lav. kl.) 

 

 

2021-02-22 G. Vaškienė, 

J. Staleriūnienė 

Liaudies papročių 

supratimas, gilinimas, 

šventinės nuotaikos  

sukūrimas 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Įprastu kontaktiniu 

būdu, esant karantino 

sąlygoms gali būti 

vykdomas virtualiu 

būdu siunčiant 

užduotis 

15. Popietė skirta Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai paminėti 

2021-02-23 R. Vaitkūnė,  

Z. Miltenienė 

Praplės akiratį; tobulins 

tarpkultūrines, kalbines 

kompetencijas; praplės, 

turtins žodyną; kurs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinką 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Kontaktinis arba 

Zoom, Microsoft 

Teams, el. paštas 

16. Tęstinis projektas „Sveikata visus 

metus 2021“ 

(5a spec. kl. mokyklos plaukikai ir 

futbolininkai) 

2021-02-25 T. Šapovalova, 

O. Matulevičienė 

Įgis bendrą sveikatos 

suvokimą, išsiugdys 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius 

Tinklapyje 

www.ssus.lt 

 

17. Tarptautinė konferencija 

“Neformalusis švietimas Lietuvoje 

ir Latvijoje – nuotolinio ugdymo 

galimybės ir iššūkiai“ (pranešimo 

rengimas) 

2021-02 mėn. T. Verba, 

L. Pareigienė 

Gerosios pedagoginės 

patirties sklaida 

Klaipėdos 

J. Kačinsko muzikos 

mokykla, Klaipėdos 

mokinių laisvalaikio 

centras 

 

 

Koordinatorė:   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        Valentina Samuchova                                                                         

 


