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„Nesiek, kad būtų lengviau, siek tapti iš gero geresniu.“ 

(Jin Rohn) 
 

TVIRTINU: 
 

Direktorius 
 

Adomas Kripas 
2019 M. LAPKRIČIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

V. Mačernio g. 29, Plungė, tel. (8~448) 52038, 8~611 34894, el.paštas: plungessuaug@gmail.com; http:/www.plungespspc.lt  
SEMINARAI 

Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas 
turinys 

Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

6 d.  Edukacinė išvyka (8 akad. val.) 
Socialinio ir emocinio ugdymo 

programų įgyvendinimas Priekulės 
Ievos Simonaitytės gimnazijoje 

Antanas Alčauskis 
Priekulės Ievos Simonaitytės 

gimnazijos direktorius 

Plungės r. Platelių 
gimnazijos mokytojai 

Priekulės Ievos 
Simonaitytės 

gimnazija 

Mokamas L. Galvanauskienė 

6 d.  
15.00 

Mokytojo tobulėjimo kelias 
(30 akad. val.) 

Rita Smilingienė,  
Plungės „Saulės“ gimnazijos 

suaugusiųjų mokymo 
direktoriaus pavaduotoja, 

skaitmeninių mokymo 
priemonių konsultantė, anglų 

kalbos vyr. mokytoja 
Jūratė Karalienė,  

Plungės paslaugų ir švietimo 
pagalbos skyriaus vedėja, 

specialioji pedagogė, 
metodininkė 

Mokytojai, 
dalyvaujantys 

Erasmus+ programos 
2018-1-PL01-KA204-
051094 mokymuose 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 
pažymėjimą 

L. Galvanauskienė 

8 d.  
11.00 

Matematikos ugdymo turinys, jo 
perteikimo būdai, metodai 

(6 akad. val.) 

Vilniaus universiteto 
dėstytojai: 

prof. dr. Eugenijus Stankus, 
 doc.dr. Edmundas Mazėtis, 

doc. dr. Antanas Apynis  
 

Matematikos 
mokytojai 

Rietavo L. Ivinskio 
gimnazija 

Mokestis už 
pažymėjimą 

V. Mylimienė 
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11 d.  
12.00 

Praktinis - patyriminis renginys  
„Kaip stiprinti vaikų ir paauglių 
psichinę sveikatą?“ (8 akad. val.) 

 

Nijolė Daunienė 
Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro 
PPT skyriaus psichologė 

Telšių r. Luokės 
Vytauto Kleivos 

gimnazijos, Telšių r. 
ugdymo įstaigų 

psichologai, socialiniai 
pedagogai, įvairių 
dalykų mokytojai 

Telšių r. Luokės 
Vytauto Kleivos 

gimnazija 

Mokestis už 
pažymėjimą 

L. Galvanauskienė 

15 d. 
10.00 

Gerosios patirties sklaida ugdant 
mokinius karjerai (6 akad. val.) 

Rasa Jusionytė 
Švietimo mainų paramos 

fondo lektorė 

Mokyklų mokytojai, 
atsakingi už karjeros 

ugdymą 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 
pažymėjimą 

V. Mylimienė 

15 d. 
10.00 

Mokinių, turinčių ASS kalbos, elgesio ir 
emocijų ugdymo galimybės 

(6 akad. val.) 

Jurgita Arlauskienė  
Plungės specialiojo ugdymo 

centro mokytoja 
metodininkė, 

Kamilė Kundrotaitė-
Astreikienė 

 Plungės specialiojo ugdymo 
centro Švietimo pagalbos ir 

konsultavimo skyriaus 
vedėja, 

Nijolė Jackūnienė 
Plungės specialiojo ugdymo 
centro specialioji pedagogė 

metodininkė 

Radviliškio r. 
specialiųjų pedagogų 
ir logopedų metodinio 

būrelio nariai 

Plungės specialiojo 
ugdymo centras 

Mokestis už 
pažymėjimą 

V. Mylimienė 

15 d. 
16.00 

Kūrybiška ugdymo(si) aplinka - vaikų 
saviraiškos atspindys  

(18 akad. val.) 

Irena Platakienė 
Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos technologijų 
mokytoja ekspertė 

Dailės, technologijų ir 
kt. dalykų mokytojai 

Plungės „Ryto“ 
pagrindinė mokykla 

Mokamas L. Galvanauskienė 

22 d.  Edukacinė išvyka (8 akad. val.) 
PARODA „MOKYKLA 2019“ 

 „Mokomės drauge“ 
Parodoje vyks renginiai mokytojams, 
mokyklų vadovams, mokiniams ir jų 
tėveliams. Bus gyvai ir interaktyviai 
pristatomos ugdymo(si) metodikos, 
paslaugos švietimui, demonstruojamos 
naujausios mokymo(si) priemonės ir 
technologijos, aptariami mokyklose realiai 

Jungtinė lektorių grupė Įvairių dalykų 
mokytojai 

Lietuvos parodų ir 
kongresų centras 

LITEXPO 

Mokamas 
(susirinkus 
30 dalyvių, 
kaina 30 €) 

L. Galvanauskienė 
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veikiantys pavyzdžiai bei sėkmės 
istorijos. 

22 d.  
17.00  

PASKAITA (4 akad. val.) 
Autizmo spektro sutrikimų turintis 

vaikas: iššūkiai ir sprendimai 

Jolita Čiutienė 
Joniškio vaikų lopšelio-
darželio “Ąžuoliukas”, 

Joniškio “Saulės” 
pagrindinės mokyklos 
specialioji pedagogė, 
logopedė metodininkė 

Logopedai, specialieji 
pedagogai, įvairių 
dalykų mokytojai, 

mokytojo padėjėjai, 
tėvai, auginantys 
autizmo spektro 

sutrikimų turinčius 
vaikus 

VšĮ „Edukacija 
Kitaip“ 

Parko g. 3B, Plungė 

Mokamas 
10 € 

V. Mylimienė 

29 d.  
9.00 

Tęstinės programos „Įtrauki ir emociškai 
saugi ugdymo aplinka įstaigos 

bendruomenei“ 
 (18 akad. val.) tęsinys 

Vadovo emocinė branda (EQ) – būtina 
sąlyga motyvuojančiam mikroklimatui 

sukurti 

Nomeda Marazienė 
VšĮ Lyderystės ekspertų 

grupės vadovė, sertifikuota 
EQ trenerė meistrė 

 
 

Ugdymo įstaigų 
vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui 

Sodyba 
 „Vila Kalniškiai" 

(Kalniškių kelio 57, 
Kalniškių k. 

Nausodžio sen., 
Plungės r.) 

Mokamas V. Mylimienė 

KONFERENCIJOS 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

22 d.  
12.00 

METODINĖ RESPUBLIKINĖ 
KONFERENCIJA 

,,Mokome mokytis: patyriminė, 
tiriamoji ir projektinė veikla gamtos ir 

socialinių mokslų pamokose“ 

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojai,  
tiriamųjų ir patyriminių edukacinių 

užsiėmimų rengėjai, švietimo darbuotojai 

Gitana Kužmarskytė, Rietavo sav. Tverų 
gimnazijos direktorė, 

Erika Laurinaitienė, Rietavo sav. Tverų 
gimnazijos istorijos mokytoja,  

Aida Grabauskienė, Rietavo sav. Tverų 
gimnazijos geografijos mokytoja,  

Elena Jurkuvienė, Rietavo sav. Tverų 
gimnazijos fizikos mokytoja, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Tverų kultūros namai  
(Varnių g. 2, Tverai) 

28 d. 
9.00 

Regioninė konferencija 
„Mano gimtinė–Žemaitija“ 

Rietavo sav. mokyklų, Telšių r. Varnių 
Motiejaus Valančiaus gimnazijos, Kelmės r. 
Kražių Žygimanto Liauksmino pradinių klasių 
mokiniai, mokytojai 

Loreta Lidekauskienė 
Rietavo sav. Tverų gimnazijos pradinių 

klasių mokytoja metodininkė 

Rietavo sav. Tverų 
gimnazija 

METODINĖ VEIKLA 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 
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8 d. 
10.55 

(4 pamoka) 

Atvira pamoka 8 kl. 
Tema –„Jėgų matavimo prietaisas“  

Laboratorinis darbas „Dinamometro gradavimas“ 

Gamtos mokslų mokytojai Albina Višinskienė 
Plungės „Babrungo“ progimnazijos 

fizikos mokytoja metodininkė 

Plungės „Babrungo“ 
progimnazija 

8 d.  
13.40 

(6 pamoka) 

Atvira integruota pamoka 
Tema –„Šuolis į tolį iš vietos. Ilgio matavimas" 

Kūno kultūros, fizikos 
mokytojai 

Jurgita Krasauskienė  
Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazijos kūno kultūros vyr. 
mokytoja, 

Vilmantas Jankauskas 
Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus 
gimnazijos fizikos vyr.mokytojas 

Alsėdžių Stanislovo 
Narutavičiaus gimnazijos 

sporto salė 

13 d.  
13.30 

Metodinė išvyka 
„Pamoka netradicinėje aplinkoje“ 

Išvykstame 13.00 iš bažnyčios aikštės 
Būtina registracija tel. 8 618 038614 

Pradinių klasių mokytojai Jolanta Pieškuvienė 
Plungės r. Kulių gimnazijos pradinių 

klasių mokytoja metodininkė, 
Alma Tipšienė 

pradinių klasių mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkė 

Plungės r. Kulių gimnazija 

13 d. 
14.00 

Apskrito stalo diskusija 
„Nauji mokslo metų iššūkiai“ 

Rusų kalbos mokytojai Ona Šimkutė 
rusų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

15 d. 
14.00 

Metodinė išvyka 
„Literatūrinės paslaptys „Pasaulio pakrašty““ 

Išvykstame 14.00 iš Senamiesčio mokyklos 
(Mokestis už kelionės išlaidas) 

Lietuvių kalbos mokytojai Rita Barniškienė 
lietuvių kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Ekologinis ūkis  
„Pasaulio pakrašty“ 

KURSAI 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Lektorius Vieta 

6 d.  
17.45 

Anglų kalbos mokymo programa pagal EKA A1.2 
kalbos mokėjimo lygį 
(skirta suaugusiems) 

 

Suinteresuoti asmenys Rita Smilingienė 
Plungės „Saulės“ gimnazijos  

suaugusiųjų klasių anglų kalbos 
vyr. mokytoja 

Plungės paslaugų ir švietimo 
pagalbos centras 

KITA VEIKLA 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

- Konsultacijos kvalifikacijos tobulinimo 
programų rengimo klausimais 

(susitarus individualiai) 

Pedagogai, suinteresuoti asmenys Laima Galvanauskienė 
Vida Mylimienė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

12 d.  Projekto „Naujos technologijos senjorams“  Plungės paslaugų ir švietimo Rita Smilingienė, Plungės paslaugų ir 
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11.00 sklaidos renginys pagalbos centro bendruomenė Laima Galvanauskienė, 
Adelė Kripienė 

švietimo pagalbos centras 

15 d.  
16.00 

Respublikinė vaikų ir jaunimo  
alternatyvios mados šventė – konkursas 

„Mados blykstė – 2019" kolekcijų pasirodymai 
 

Mados ir meno studijų, būrelių, 
kultūros centrų ir bendruomenių 

klubų, meno ar bendrojo lavinimo 
mokyklų kolektyvai ir individualiai 

dirbantys kūrybiški 12 - 18 metų 
vaikai ir jaunuoliai, kuriantys 

drabužių kolekcijas ar alternatyvaus 
meno kūrinius 

Irena Platakienė 
Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos technologijų mokytoja 
ekspertė 

Plungės „Ryto“ pagrindinė 
mokykla 

28 d.  
12.00 

Konkursas 
„BŪK PASVEIKINTA, ŽEMAITIJA“  

skirtas pažymėti Žemaitijos atmintinus metus 
 

Plungės rajono bendrojo ugdymo 
mokyklų 5-8 klasių mokinių 

komandos  
(6 mokiniai) 

Rasa Pakalniškienė  
istorijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė, 
Danutė Užkurienė 

Plungės akademiko Adolfo Jucio 
progimnazijos istorijos mokytoja  

Plungės akademiko Adolfo 
Jucio progimnazija 

PARODOS 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Vyksta „Spalvų žaismas“ 
Plungės „Saulės“ gimnazijos I-II kl. mokinių kūrybinių 

darbų paroda 

Įvairių dalykų mokytojai Bronė Valužienė 
Plungės „Saulės“ gimnazijos 

dailės ir technologijų mokytoja 
metodininkė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

 

4-12 d. Rajono technologijų ir dailės mokytojų ir jų mokinių 
kūrybinių darbų paroda 

„Menų mozaika" 
 

Įvairių dalykų mokytojai Irena Platakienė 
Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos technologijų mokytoja 
ekspertė, 

Rita Brasienė 
technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė,  
Ilma Zaborskienė 

dailės mokytojų metodinio būrelio 
pirmininkė 

Plungės „Ryto“ pagrindinės 
mokyklos  

1-ojo ir 2-ojo aukštų foje 

Projektas „LYDERIŲ LAIKAS 3“ 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

8 d.  
13.00 

Projekto „Lyderių laikas 3“  
Plungės rajono savivaldybės kūrybinės komandos 

Projekto „Lyderių laikas 3“ Plungės 
rajono savivaldybės kūrybinės 

Laima Galvanauskienė 
 

Plungės rajono savivaldybė 
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susitikimas su Plungės rajono savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus specialistais 

komandos nariai 

20 d. 
9.00 

Projekto „Lyderių laikas 3“  
Plungės rajono savivaldybės kūrybinės komandos 

XI-oji konsultacija  

Projekto „Lyderių laikas 3“ Plungės 
rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos nariai 

Dr. Aurimas Juozaitis, 
Sigita Jonaitienė 

 

Kretingos Simono 
Daukanto progimnazija 

22 d.  
11.00 

Projekto „Lyderių laikas 3“  
mokyklinis renginys 

„Bendradarbiavimo ryšių su šeima kūrimas“ 

Plungės r. Šateikių pagrindinės 
mokyklos ir  

Plungės technologijų ir verslo 
mokyklos mokytojai 

Rolandas Kučiauskas  
Kauno r. Ugnės Karvelis 
gimnazijos direktorius 

Plungės r. Šateikių 
pagrindinė mokykla 

28 d.  
10.00 

Projekto „Lyderių laikas 3“  
2 srauto savivaldybių regioninis forumas 

„Patirtinis mokymas“ 

LL3 projekto kūrybinių komandų 
nariai 

Anelė Raugienė 
Projekto „Lyderių laikas 3“ 

kuratorė  

Palangos „Baltijos“ 
pagrindinė mokykla 

 
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

05,08,12,15, 19, 22, 
26, 29 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
07,14, 21, 28 d.  Komandinis vertinimų rezultatų aptarimas PPT specialistai PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  
PPT skyrius 

Pirmadienis- 
penktadienis  

Individualios psichologinės konsultacijos  Mokiniai, tėvai, pedagogai Nijolė Daunienė, 
Birutė Žiūraitienė, 

Vaida Vaičikauskienė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
Pirmadienis- 
ketvirtadienis  

Vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų korekcija  Vaikai, mokiniai Jūratė Kubilienė  
Dovilė Raudytė  

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
Pirmadienis- 
penktadienis  

Specialiojo pedagogo užsiėmimai  Vaikai, mokiniai Rūta Paulauskienė,  
Jūratė Karalienė  

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
Pirmadienis- 
penktadienis  

Išvadų po vaikų  įvertinimo pristatymas 
tėvams, mokytojams 

Tėvai, mokytojai  PPT skyriaus vedėja  Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
Pagal poreikį  Paskaitos pedagoginėmis psichologinėmis 

temomis  
Mokiniai, tėvai, pedagogai PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  

Pagal suderintą su 
mokykla laiką 

Pykčio emocijos atpažinimo ir valdymo 
užsiėmimas „Aš moku pykti“ 

„Ryto“ pagrindinės mokyklos 
mokiniai 

Nijolė Daunienė Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  
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(atkeltas iš spalio 
mėn.) 

Iš savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 

finansuojamos programos projekto „Langas į 
vaiko pasaulį“ 

PPT skyrius 

Pagal suderintą su 
mokykla laiką 

Žaidimų terapijos užsiėmimas  
„Girdžiu, jaučiu, išreiškiu“ 

Iš savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 

finansuojamos programos projekto „Langas į 
vaiko pasaulį“ 

„Ryto“ pagrindinės mokyklos 
mokiniai 

Rūta Paulauskienė, 
Jūratė Kubilienė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Pagal suderintą su 
mokykla laiką 

Žaidimų terapijos užsiėmimas 
„Girdžiu, jaučiu, išreiškiu“ 

Iš savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 

finansuojamos programos projekto „Langas į 
vaiko pasaulį“ 

Akad. A. Jucio progimnazijos 
mokiniai 

Rūta Paulauskienė, 
Jūratė Kubilienė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Pagal suderintą su 
mokykla laiką  

Pedagogams psichologinis patyriminis 
užsiėmimas 

 „Profesinis perdegimas. Su kuo jis 
valgomas? 

Iš savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 

finansuojamos programos projekto 
„Emocinio raštingumo mokykla“ 

Akad. A. Jucio progimnazijos 
mokytojai 

Vaida Vaičikauskienė Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  
PPT skyrius arba mokykla 

Pagal suderintą su 
mokykla laiką  

Praktinis užsiėmimas klasių vadovams 
„Įsisąmoninimu grįsta kvėpavimo terapija“ 

Iš savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 
finansuojamos programos projekto „Langas į 
vaiko pasaulį“. 

Klasių vadovai  Vaida Vaičikauskienė Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Pagal suderintą   
laiką  

Renginys moterims 
„Gyvenu savo gyvenimą“ 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 2019 metų 
lėšomis finansuojamo projekto "Visuomenės 
psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant 
inovatyvių  psichologinio konsultavimo 

Moterys  Vaida Vaičikauskienė Luokės V. Kleivos gimnzija 
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paslaugų plėtrą“ veiklos.  

Pagal suderintą laiką Renginys šeimoms „Gyvenimo spalvos“ 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 2019 metų 
lėšomis finansuojamo projekto "Visuomenės 
psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant 
inovatyvių  psichologinio konsultavimo 
paslaugų plėtrą“ veiklos. 

Kulių gimnazijos bendruomenė  Rūta Paulauskienė Kulių gimnazija  

Pagal suderintą su 
mokykla laiką 

(atkeltas iš spalio 
mėn.) 

Paskaita tėvams „Vaikų stresas“ 
Iš savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 
finansuojamos programos projekto 
„Emocinio raštingumo mokykla“ 

Vyskupo M. Valančiaus pradinės 
mokyklos tėvai 

Nijolė Daunienė Vyskupo M. Valančiaus 
pradinė mokykla 

Pagal suderintą laiką Renginys mergaitėms 
„Mergaitė – mergina – moteris“ 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 2019 metų 
lėšomis finansuojamo projekto "Visuomenės 
psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant 
inovatyvių  psichologinio konsultavimo 
paslaugų plėtrą“ veiklos. 

Kulių gimnazijos mergaitės  Nijolė Daunienė Kulių gimnazija 

Pagal suderintą laiką Renginys vaikams ir paaugliams 
„Dėmesingas įsisąmoninimas 

(mindfulness) savikontrolei gerinti“ 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 2019 metų 
lėšomis finansuojamo 
projekto "Visuomenės psichikos sveikatos 

„Ryto“ pagrindinės mokyklos 
mokiniai 

Specialistai  Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
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stiprinimas, skatinant inovatyvių  
psichologinio konsultavimo paslaugų plėtrą“ 
veiklos. 

Pagal suderintą laiką Renginys vaikams ir paaugliams 
 „Vaizdinės relaksacijos pratimai emocinei 

būsenai harmonizuoti“ 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 2019 metų 
lėšomis finansuojamo projekto "Visuomenės 
psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant 
inovatyvių  psichologinio konsultavimo 
paslaugų plėtrą“ veiklos. 

Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus 
gimnazijos mokiniai 

Jūratė Kubilienė, 
Rūta Paulauskienė 

Žemaičių Kalvarijos M. 
Valančiaus gimnazija 

 Renginys vaikams ir paaugliams 
 „Sąmoningumo meditacija savivertės 
kėlimui“ Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijos Valstybinio 
visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2019 
metų lėšomis finansuojamo projekto 
"Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas, 
skatinant inovatyvių  psichologinio 
konsultavimo paslaugų plėtrą“ veiklos 

Kulių gimnazijos mokiniai Nijolė Daunienė Kulių gimnazija 

08 d. 
17.00 

„Sąmoningumo meditacija savivertės 
kėlimui“ 
 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 2019 metų 
lėšomis finansuojamo projekto "Visuomenės 
psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant 
inovatyvių  psichologinio konsultavimo 
paslaugų plėtrą“ veiklos 

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos 
mokiniai 

 

Psichologai Sedos Vytauto Mačernio 
gimnazija 
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Pagal suderintą laiką Praktinis - patyriminis renginys- mokymai  
specialistams 

„Kaip stiprinti vaikų ir paauglių psichinę 
sveikatą?“ 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 2019 metų 
lėšomis finansuojamo projekto "Visuomenės 
psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant 
inovatyvių  psichologinio konsultavimo 
paslaugų plėtrą“ veiklos. 

Luokės V. Kleivos gimnazijos 
socialiniai pedagogai, klasių vadovai, 

mokytojai 

 

Psichologai Luokės V. Kleivos 
gimnazija 

Pagal suderintą laiką Mokymai tėvams 
„Vaikų psichinės sveikatos stiprinimas – 

mano, tavo, mūsų reikalas“ 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 2019 metų 
lėšomis finansuojamo projekto "Visuomenės 
psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant 
inovatyvių  psichologinio konsultavimo 
paslaugų plėtrą“ veiklos. 

Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus 
gimnazijos tėvai 

Birutė Žiūraitienė  Žemaičių Kalvarijos  
M. Valančiaus gimnazija 

Pagal suderintą laiką Individualus psichologinis konsultavimas 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 2019 metų 
lėšomis finansuojamo projekto "Visuomenės 
psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant 
inovatyvių  psichologinio konsultavimo 
paslaugų plėtrą“ veiklos. 

Kulių gimnazijos, 
Žem. Kalvarijos M. Valančiaus 
gimnazijos, Šateikių pagrindinės 

mokyklos ir kt. vaikai, tėvai, 
pedagogai, darbuotojai  

 

Psichologai Ugdymo įstaigos  

Užsiėmimai vyktų 
antradieniais  
nuo 15 val.   

Renkama paauglių grupė užsiėmimams 
„Aš ir kiti“ (grupė 8 dalyviai) 

Registracija tel. 868471201 
 

12-14 metų paaugliai Psichologė Vaida Vaičikauskienė  Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

21, 28 d. 
17.30  

Streso valdymo programa tėvams 
(tėvų grupė) 

 

Tėvai  Psichologė Vaida Vaičikauskienė  Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
06, 13, 20, 27 d. Meno terapijos užsiėmimai vaikams 

 (vaikų grupė ) 
8-10 metų vaikai  Psichologė Nijolė Daunienė  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  
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15.00 PPT skyrius 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

5 d.  
11.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Stanislovas Tutlys  
TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

5 d.  
9.00 

Planuokime laisvalaikį internetu 
LĖKTUVŲ BILIETAI, KELIONĖS, ORAI, 

TVARKARAŠČIAI, ŽEMĖLAPIAI, 
NUORODOS 

TAU klausytojai, 
(užsiregistravę iš anksto) 

Virginija Liutikaitė  
Plungės rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos 
Informacijos, inovacijų ir mokymo 

centro vedėja 

Plungės rajono 
savivaldybės viešosios 

biblioteka 

6 d.  
14.00 

Laikrodinė oranžerija – kunigaikščio Mykolo 
Oginskio Plungės dvaro ansamblio paveldas 

Lektorė – Virginija Liutikaitė, Plungės rajono 
savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos, 
inovacijų ir mokymo centro vedėja 

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 
Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės rajono 
savivaldybės viešoji 

biblioteka 

8 d. 
16.30 

Dainų ir giesmių popietė 
Atlikėjas – Arnoldas Jalianiauskas 
 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 
Kultūros fakulteto dekanė 

Plungės rajono 
savivaldybės viešoji 

biblioteka 
12 d. 
14.00 

Moterų klubas 
„Madų pasaulyje“ 

Moterų klubo narės Janina Ramanauskienė 
Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

15 d.  
18.00 

Tarptautinis projektas miuziklas 
„Baltijos Carmen“ 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 
Kultūros fakulteto dekanė 

Plungės kultūros centras 

18 d.  
14.00 

Diskusijų klubas Diskusijų klubo nariai Stanislovas Tutlys  
TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

19 d.  
14.00 

Poezijos mylėtojų klubas 
Susitikimas su poete Genute Česnauskiene 

Poezijos mylėtojų klubo narės Janina Ramanauskienė 
Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

20 d.  
14.00 

Ligos – mokytojos. Pasakyk kuo sergi, paskysiu 
kokius jausmus slepi 

Lektorė - Edita Jaskelevičienė, gydytoja 
homeopatė 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 
Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

23 d.  
14.00 

Romansų popietė 
Dainuok, širdie, gyvenimą 

(Poezijos popietėje dalyvaus 6 kolektyvai) 

Plungės TAU klausytojai Janina Ramanauskienė 
Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės akad. A. Jucio 
progimnazija 
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27 d.  
14.00 

Žemaičių kalbos garbinga praeitis ir gyva 
dabartis 

Lektorius – doc. dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių 
universiteto studijų prorektorius 

Pasaulio pažinimo fakulteto 
klausytojai 

Janina Ramanauskienė 
Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

Trečiadieniais  
9.00 

TAU klausytojų šokių užsiėmimai 
Vadovė – Aida Brazdeikienė,  

M. Oginskio meno mokyklos choreografijos 
mokytoja 

TAU studentai _ Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

Trečiadieniais  
11.00 

TAU klausytojų dainavimo užsiėmimai 
Vadovė - Rūta Černeckienė 

 

TAU studentai _ Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

Kviečiame registruotis į: 
• anglų kalbos kursus; 
• kompiuterinio raštingumo kursus. 

Kursai bus organizuojami susirinkus klausytojų grupei 
el. paštu: plungessuaug@gmail.com  
Centras turi teisę keisti renginio vietą ir laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus, jiems iš anksto apie tai pranešant 

 
SUDERINTA 
Plungės rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
 
Gintautas Rimeikis 

 
2019-10-31 
Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 
 


