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„Kol nėra įsipareigojimo, yra tik pažadai ir viltys... bet ne planai“. 

Peteris F. Drukeris 
 

TVIRTINU: 
 

Direktorius 
 

Adomas Kripas 
2020 M. SAUSIO 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 

9 d.  
11.00 

Meninių, estetinių kompetencijų ir 
jausmų raiškos kultūros ugdymas 

interpretuojant vokalinius kūrinius  (6 
akad. val.) 

Rita Urniežienė, 
Plungės Mykolo Oginskio 
meno mokyklos direktorė, 

vokalo pedagogė, 
 Violeta Udelcovienė, 

Telšių muzikos mokyklos 
mokytoja metodininkė, vokalo 

pedagogė, 
Ieva Tubinienė, 

Plungės Mykolo Oginskio 
meno mokyklos vokalo 

pedagogė, džiazo atlikėja 

Vokalo pedagogai Plungės Mykolo 
Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 
pažymėjimą 

V. Mylimienė 

9 d. 
13.00 

Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ 
naudojimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje (6 akad. val.) 

Ramunė Los 
UAB “Kompiuterizuoti 
sprendimai” direktorė 

Plungės l/d 
„Raudonkepuraitė“ 

pedagogai 

Plungės l/d 
„Raudonkepuraitė“ 

Mokestis už 
pažymėjimą 

L. Galvanauskienė 

29 d. 
13.00 

Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo 
testai ir metodika 

(6 akad. val.) 
Turėti sportinę aprangą 

Doc. Dr. Laima Trinkūnienė 
Lietuvos kūno kultūros 
mokytojų asociacijos 

prezidentė 

Fizinio ugdymo, 
pradinių klasių 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 
gimnazija 

Mokamas 
 

V. Mylimienė 

29 d.  
11.00 

Gina Davies metodikos „Attention 
Autizm“pristatymas (6 akad. val.) 

 

Jūratė Kubilienė 
Plungės paslaugų ir švietimo 
pagalbos centro PPT skyriaus 

Specialieji pedagogai, 
logopedai  

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 
pažymėjimą 

V. Mylimienė 
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 logopedė 
31 d. 
10.00 

 Eksperimentai fizikos-chemijos 
pamokose 

(6 akad. val.) 

Rima Černeckienė 
Rietavo L. Ivinskio gimnazijos 

fizikos ir astronomijos 
mokytoja metodininkė, 

Rasa Budreckienė 
Rietavo L. Ivinskio gimnazijos 

chemijos mokytoja 
metodininkė 

Rietavo savivaldybės 
gamtos mokslų 

mokytojai 

Rietavo L. Ivinskio 
gimnazija 

Mokestis už 
pažymėjimą 

V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 
 

8 d. 
10.00 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas 
„Sudėtingo psichologinio atvejo aptarimas“ 

Ugdymo įstaigų psichologai Nijolė Daunienė 
psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

8 d.  
15.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 
„Naujų muzikos leidinių pristatymas“ 

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 
muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

10 d. Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 
„Vernier jutiklių panaudojimas pamokose“ 

Pranešėjos: Sigita Žilinskienė, Plungės „Saulės“ 
gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė, 
Indra Niedvarienė, Plungės „Ryto“ pagrindinės 
mokyklos chemijos mokytoja metodininkė 

Chemijos mokytojai Indra Niedvarienė 
chemijos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Senamiesčio mokykla 

KURSAI 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Lektorius Vieta 

10 d.  
 

Nuotoliniai kursai 
Anglų kalbos mokymo programa pagal EKA A2 

kalbos mokėjimo lygį 
Registruotis el.p. smilingiene@gmail.com  

Plungės „Saulės“ gimnazijos 
mokytojai 

Rita Smilingienė 
Plungės „Saulės“ gimnazijos  

suaugusiųjų klasių anglų kalbos 
vyr. mokytoja 

_ 

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 



3 

 

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 

 

Projektas „LYDERIŲ LAIKAS 3“ 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

9 d.  
15.00 

Projekto „Lyderių laikas 3“  
Plungės rajono savivaldybės kūrybinės komandos 

susitikimas  

Projekto „Lyderių laikas 3“ Plungės 
rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos nariai 

Laima Galvanauskienė 
 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

 
17 d.  
15.00 

Projekto „Lyderių laikas 3“  
Plungės rajono savivaldybės kūrybinės  

komandos susitikimas su Plungės rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju G. Rimeikiu 

Projekto „Lyderių laikas 3“ Plungės 
rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos nariai 

Laima Galvanauskienė 
 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

07,10,14, 17, 
21,24,28,30,31 

d. 

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

PPT skyrius 
09,16, 23,30 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- Išvadų po vaikų  įvertinimo pristatymas tėvams, 

mokytojams 
Tėvai, mokytojai  PPT skyriaus vedėja  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  
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penktadienis  PPT skyrius 

Pagal poreikį  Paskaitos pedagoginėmis psichologinėmis temomis  Mokiniai, tėvai, pedagogai PPT skyriaus specialistai ____  
Pagal 

suderintą su 
mokykla 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 paslaugų plėtrą“ veiklos.  

Moterys  Vaida Vaičikauskienė  Žemaičių Kalvarijos M. 
Valančiaus gimnazija 

 

Pagal 
suderintą su 

mokykla 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. 

Šateikių Vaikų dienos centro  
bendruomenei 

Nijolė Daunienė Šateikių Vaikų dienos 
centras 

10 d.  
16.00 

 

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. 

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos 
mergaitės  

Elena Šmitienė,  
Sedos V. Mačernio gimnazijos 

psichologė  

Sedos Vytauto Mačernio 
gimnazija 

 

Pagal 
suderintą su 

mokykla 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. 

Akad. A. Jucio progimnazijos 
mokinės 

Birutė Žiūraitienė  Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Pagal 
suderintą su 
mokykla laiką 
 

Renginys vaikams ir paaugliams „Vaizdinės 
relaksacijos pratimai emocinei būsenai 

harmonizuoti“ 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

Akad. A. Jucio progimnazijos 
mokiniai 

Jūratė Kubilienė, 
Rūta Paulauskienė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  
PPT skyrius 
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ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos 
stiprinimo fondo 2019 metų lėšomis finansuojamo 
projekto "Visuomenės psichikos sveikatos 
stiprinimas, skatinant inovatyvių psichologinio 
konsultavimo paslaugų plėtrą“ veiklos. 

Pagal 
suderintą su 

mokykla 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. 

Šateikių Vaikų dienos centro 
vaikams  

Nijolė Daunienė  Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

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 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 Vaida Vaičikauskienė 
psichologė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

02,09,16,23,30 
d. 

17.30  

Streso valdymo programa tėvams 
(tėvų grupė) 

 

Tėvai  Vaida Vaičikauskienė 
psichologė 

 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Užsiėmimai 
vyks 

trečiadieniais   

„Meno terapijos užsiėmimai vaikams 
(RENKAMA vaikų grupė ) 

 

8-10 metų vaikai  Nijolė Daunienė  
psichologė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 
Data, 
laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

7 d.  
11.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Stanislovas Tutlys  
TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 
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13 d.  
14.00 

Diskusijų klubas 
Susitikimas su rašytoju, tremtiniu  

Rimantu Greičiumi 

Diskusijų klubo nariai Stanislovas Tutlys  
TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

15 d. 
15.00 

Dvasinės atgailos ieškojimas Šv. Jokūbo 
piligrimų kelyje 

Lektorius – doc. dr. Remigijus Oželis, Klaipėdos 
universiteto lektorius 

Kultūros ir Namų ūkio  
fakultetų klausytojai 

Danutė Ardavičienė 
Kultūros fakulteto dekanė, 
Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

21 d.  
14.00 

Moterų ir poezijos mylėtojų klubų užsiėmimas 
„Ar mokame prie rūbų priderinti papuošalus ir 

rankines?“ 

Moterų ir poezijos mylėtojų 
klubų narės 

Janina Ramanauskienė 
Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

16 d.  
11.00 

Apie ūkį ir bites 
Lektorius - doc. dr. Algirdas Amšiejus, Aleksandro 
Stulginskio universiteto dėstytojas 

Sveikatos ir Namų ūkio 
fakultetų klausytojai 

Vilhelma Ratė 
Sveikatos fakulteto dekanė, 

Olga Augustinavičienė 
Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 
švietimo pagalbos centras 

Data bus 
tikslinima 

Susitikimas su eurokomisaru, politiku  
Vyteniu Andriukaičiu 

 

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 

 
2019-12-27 
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Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


