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Kas neina pirmyn, tas eina atgal. 

(Lotynų sencencija) 

 

TVIRTINU: 

Direktorius 

 

Adomas Kripas 

2020 M. KOVO 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.  

10.00 

Lietuvių kalba naujajame laike – 

tradicija ir kaita 

KU Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakulteto dėstytojos 

Prof. dr. Roma Bončkutė, 

lekt. dr. Dalia Jakulytė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Rietavo L. Ivinskio 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 

V. Mylimienė 

16 d.  

13.00 

Praktinis - patyriminis renginys  

Kaip stiprinti vaikų ir paauglių 

psichinę sveikatą?  

 

Nijolė Daunienė 

Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro 

PPT skyriaus psichologė 

Plungės rajono 

mokytojai 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras  

PPT skyrius 

Nemokamas 
(Pažymėjimai 

bus apmokėti iš 

projekto lėšų) 

L. Galvanauskienė 

19 d.  

14.00 

Skaitmeninės priemonės ir metodai 

mokant matematikos V–VIII klasėse 

ir rengiantis NMPP  

 

Leidyklų TEV ir EMA, 

mokymo priemonių autoriai, 

matematikos daktaras 

Elmundas Žalys,  

Malvina Vilniškienė 

Matematikos 

mokytojai 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 

pažymą 

V. Mylimienė 

27 d.  

14.00 

Ankstyvojo amžiaus vaikų mokymo 

groti akordeonu metodika 

Laima Jundulienė  

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos akordeono 

mokytoja metodininkė 

Meno mokyklų, 

bendrojo ir 

ikimokyklinio ugdymo 

muzikos mokytojai 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 

L. Galvanauskienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

18 d.  

15.00 

Plungės r. ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui pasitarimas 

 

Ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui 

L. Galvanauskienė 

D. Vaškienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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25 d. 

9.00 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas 

„Sudėtingo psichologinio atvejo aptarimas“ 

Ugdymo įstaigų psichologai Nijolė Daunienė 

psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

PPT skyrius 

26 d.  

10.00 

Metodinė diena 

Atvira veikla „Žaidimo metodas logopedo ir 

specialiojo pedagogo praktikoje“ 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

spec. pedagogai, logopedai,  

PPT skyriaus specialistai 

Regina Gudavičienė 

Plungės l/d „Raudonkepuraitė“ 

spec. pedagogė - logopedė 

Plungės l/d 

„Raudonkepuraitė“ 

KONFERENCIJOS 
Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

6 d.  

12.00 

1-4 klasių mokinių konferencija 

„Profesijų ABC“   

Pradinių klasių mokiniai, 

mokytojai 

Laima Žilinskienė, 

Vida Januškienė 

Plungės vyskupo Motiejaus 

Valančiaus pradinės mokyklos 

pradinių klasių mokytojos 

metodininkės 

Plungės vyskupo Motiejaus 

Valančiaus pradinė mokykla 

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 

13 d. 

10.00 

Kvizas 

„Esu gudresnis už darželinuką“ 

Plungės miesto ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų komandos 

Kristina Valienė 

Plungės l/d „Rūtelė“ direktorė 

Plungės l/d „Rūtelė“ 

13 d.  

11.30 

Matematikos konkursas 

 „Žinių šalyje...“ 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos 5-8 kl. 

spec. poreikių turintys mokiniai 

Eglė Gedrimaitė  

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos  

spec. pedagogė, 

Dalia Kaminskienė 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos 

matematikos vyr. mokytoja 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija 

25 d.  

12.00 

Rajoninė pradinių klasių mokinių matematikos 

olimpiada 

Plungės rajono mokyklų pradinių 

klasių mokiniai 

Laima Žilinskienė, 

Vida Januškienė 

Plungės vyskupo Motiejaus 

Valančiaus pradinės mokyklos 

pradinių klasių mokytojos 

metodininkės 

Plungės vyskupo Motiejaus 

Valančiaus pradinė 

mokykla 



3 

 

26 d. 

14.00 

Sklaidos renginys 

Projekto 2018-1-PL01-KA204-051094 Nuotolinio 

mokymosi platforma ir nemokami skaitmeniniai 

įrankiai Erasmus+ programos projekto  

„Mokytojo, dirbančio nuotoliniu būdu, tobulėjimo 

kelias“ 

Įvairių dalykų mokytojai, kurie 

nedalyvavo pirmame sklaidos 

renginyje 2019-12-10 

 

Rita Smilingienė 

Jūratė Karalienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

31 d. 

12.00 

Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklų 3-5 

klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių viktorina 

„Moki žodį – žinai kelią“ 

Komandą sudaro 5 mokiniai (nesant galimybių, gali 

būti mažiau), turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ir mokytojas 

Plungės rajono bendrojo lavinimo 

mokyklų 3-5 klasių mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

komandos 

 

Vaiva Petkūnienė  

Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos specialioji 

pedagogė  

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 

 

vasario 10 d.-

kovo 13 d. 

 

Meninių darbų paroda 

„Lietuva – tai aš!“ 

Plungės miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai   

Kristina Valienė 

Plungės l/d „Rūtelė“ direktorė 

Plungės l/d „Rūtelė“ 

Projektas „LYDERIŲ LAIKAS 3“ 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

13 d.  

14.00 

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 

19 d.  

10.00 

Išvyka į nacionalinį švietimo lyderystės forumą 

„Kokią vertę kuria mokykla?“ 

Išvykstame 6.00 iš bažnyčios aikštės 

Projekto „Lyderių laikas 3“ Plungės 

rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos nariai, 

ugdymo įstaigų vadovai 

Laima Galvanauskienė 

 

Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

LITEXPO, 

Vilnius 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 
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3,6,10,13,17,

19,20,24,26,

27, 31 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

05,12,  

19, 26 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  Jūratė Karalienė 

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  

4 d. 

14.00 
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  Birutė Žiūraitienė  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

16 d. 

13.00 
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. 

Socialiniai pedagogai, klasių 

vadovai, mokytojai 
Nijolė Daunienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
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17 d. 

8.30  
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. 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

M. Valančiaus gimnazijos 

mergaitės 

Vaida Vaičikauskienė Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos M. Valančiaus 

gimnazija 

17 d. 

10.20  

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 

stiprinimas, skatinant inovatyvių  psichologinio konsultavimo 

paslaugų plėtrą“ veiklos. 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

M. Valančiaus gimnazijos 

mokiniai 

Vaida Vaičikauskienė Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos M. Valančiaus 

gimnazija 

18 d.  

9.00 

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 

stiprinimas, skatinant inovatyvių  psichologinio konsultavimo 

paslaugų plėtrą“ veiklos. 

Telšių r. Luokės V. Kleivos 

gimnazijos mokiniai  

Nijolė Daunienė   Telšių r. Luokės V. Kleivos 

gimnazija 

18 d. 

9.25  
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. 

Plungės r. Kulių gimnazijos 

mokiniai 

Jūratė Kubilienė  

Rūta Paulauskienė  
Plungės r. Kulių gimnazija 

18 d. 

10.45 
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. 

Telšių r. Luokės V. Kleivos 

gimnazijos mokiniai  

Nijolė Daunienė Telšių r. Luokės V. Kleivos 

gimnazija 
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18 d.  

12.30  
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. 

Telšių  r. Luokės V. Kleivos 

gimnazijos mergaitės   

Nijolė Daunienė Telšių r. Luokės V. Kleivos 

gimnazija 

19 d. 

12.00 
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. 

Plungės akad. A. Jucio 

progimnazijos mokiniai  

Jūratė Kubilienė, 

Rūta Paulauskienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

Data ir laikas 

derinamas 
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. 

Mažeikių r. Sedos Vytauto 

Mačernio gimnazijos 

bendruomenė 

 

Elena Šmitienė,  

Mažeikių r. Sedos V. Mačernio 

gimnazijos psichologė 

Mažeikių r. Sedos Vytauto 

Mačernio 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.  

Plungės r. Kulių gimnazijos, 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

M. Valančiaus gimnazijos, 

Plungės r. Šateikių pagrindinės 

mokyklos ir kt. vaikai, tėvai, 

pedagogai, darbuotojai  

Psichologai Ugdymo įstaigos,  

PPT skyrius  

5, 12,19,  

26 d. 

15.00 

Vaikų „Pykčio valdymo grupė“ 

(grupėje 6 dalyviai)  

Registracija tel. 868471201 

7-10 metų vaikai Vaida Vaičikauskienė 

psichologė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

19 d.  

14.00 
Paskaita 

„Naujausi mokymo skaityti metodai“ 
Plungės specialiojo ugdymo 

centro mokytojai  

Jūratė Karalienė,  

PPT skyriaus vedėja, specialioji 

pedagogė  

Rima Bagdonavičiūtė,  

Plungės specialiojo ugdymo 

centro mokytoja  

Plungės specialiojo ugdymo 

centre  

18, 25 d. 

15.00 

Meno terapijos užsiėmimai vaikams 

 

8-10 metų vaikai  Nijolė Daunienė  

psichologė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 
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26 d. 

17.30  

Tėvų streso valdymo grupės refleksinis užsiėmimas Tėvai, dalyvavę streso valdymo 

grupėje  

Vaida Vaičikauskienė 

psichologė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

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

 

 

Pagal poreikį  

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

2 d.  

13.00 

Romantinė popietė 

„Gyvenimas – akimirkų pynė...“ 

Dalyvaus poetė Irutė Matažinskaitė Lazickienė 

(Alytus), dainininkai Jolanta Kriaučiūnienė ir Kostas 

Drunys (Mažeikiai). 

Renginio vedėjas - Žilvinas Selenis 

TAU klausytojai Janina Ramanauskienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

3 d.  

11.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

4 d.  

14.00 

„Gyvenu savo gyvenimąׅ“ 

Lektorė – Birutė Žiūraitienė, psichologė 

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

6 d. 

14.00 

Literatūrinė muzikinė popietė 

„Pavartyk moters gyvenimo puslapius“ 

Dalyvaus Janina Macenienė, Danutė 

Sausdravienė, Roma Kazlauskaitė-Sausdravienė 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

16 d.  

14.00 

Diskusijų klubas 

 

Diskusijų klubo nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

17 d.  

14.00 

Moterų klubo užsiėmimas 

„Kosmetikos pasaulyje“ 

Moterų klubo narės Janina Ramanauskienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Parduotuvė „SAMANÀ“ 

(Telšių g. 13, Plungė) 

18 d.  

14.00 

Emocijų įtaka sveikatai 

Lektorė – Giedrė Bubelienė, Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

25 d. 

14.00 

„Paslaptingoji Afrika“ 

Lektorius – Stanislovas Tutlys, Plungės TAU 

rektorius 

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 
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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 

 

2020-02-31 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 

mailto:plungessuaug@gmail.com

