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„Negalima paspausti rankos sugniaužus kumštį“. 

/Indira Gandhi/ 

 

 

TVIRTINU: 

Direktorius 

 

Adomas Kripas 

2020 M. GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS 
SEMINARAI, PASKAITOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas 

turinys 

Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

7 d. 

15.00 

PASKAITA 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių ugdymo 

iššūkiai ir galimybės 

 

Nijolė Jackūnienė,  

Loreta Kerpauskienė,  

Ina Knašienė  
Plungės specialiojo ugdymo 

centro spec. pedagogės  

Plungės rajono 

mokytojai 

ZOOM platformoje _ L. Galvanauskienė 

11 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 

ZOOM platformoje Nemokamas 

(Pažymos bus 

apmokėtos iš 

projekto lėšų) 

V. Mylimienė 

14 d. 

15.00 

PASKAITA 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių ugdymo 

iššūkiai ir galimybės 

 

Nijolė Jackūnienė,  

Loreta Kerpauskienė,  

Ina Knašienė 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro spec. pedagogės  

Plungės rajono 

mokytojai 

ZOOM platformoje _ L. Galvanauskienė 

18, 19, 20, 21 

dienomis  

15.00 

(po 2 val. 

kasdien) 

Metodų, padedančių stiprinti vaikų 

ir paauglių psichinę sveikatą 

stiprinimas, mugė 

Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijos Valstybinio 

visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 

2019 metų lėšomis finansuojamo 

projekto "Visuomenės psichikos 

sveikatos stiprinimas, skatinant 

Nijolė Daunienė  

Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro 

PPT skyriaus psichologė, 

Elena Šmitienė  

Mažeikių rajono Sedos 

Vytauto Mačernio gimnazijos 

psichologė 

Mažeikių,Telšių ir 

Plungės r. ugdymo 

įstaigų bendruomenės 

ZOOM platformoje Nemokamas 

(Pažymos bus 

apmokėtos iš 

projekto lėšų) 

V. Mylimienė 
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inovatyvių  psichologinio 

konsultavimo paslaugų plėtrą“ veiklos 

18 d.  

15.00 

Iki  

birželio 11 d. 

Ilgalaikės programos (40 val.) 

,,Kūrybiškas IKT panaudojimas 

muzikos ir meninio ugdymo 

pamokose“ I modulis 

,,Muzikinės notacijos bandomosios 

programinės įrangos FINALE 

panaudojimo muzikos ir meninio 

ugdymo pamokose teoriniai 

užsiėmimai“ (16 val) 

  ZOOM platformoje Mokestis už 

pažymą 1,20 

 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

4 d.  

14.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

 

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 

5 d. 

14.00 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

 

Istorijos mokytojai Rasa Pakalniškienė 

istorijos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 

7 d. 

16.00 

Dailės ir technologijų mokytojų metodinių būrelių 

pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

Dailės ir technologijų 

mokytojai 

Ilma Zaborskienė 

dailės mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Rita Brasienė 

technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

- 

8 d. 

14.00 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

 

Tikybos mokytojai Danguolė Alčauskienė 

tikybos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 

11 d.  

15.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

ZOOM programos prieigoje 

 

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

_ 

KONFERENCIJOS 
Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

6 d.  

9.00 

Virtuali Respublikinė konferencija 

 „Psichikos sveikatos stiprininmas: nuo ko pradėti?“  

Tėvai, mokytojai, 

specialistai 

Moderatoriai: 

Adomas Kripas 

ZOOM platformoje 
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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 paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro direktorius, 

Jūratė Karalienė  

Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centras  

PPT skyriaus vedėja 

KITA VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

- Konsultacijos „Ilgalaikių (40 akad. val.) kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimas, akreditacija ir 

įgyvendinimas“ 

Aptariami efektyviausi kvalifikacijos tobulinimo 

būdai, formos, grįžtamojo ryšio svarba mokymų 

planavimui, vykdymui ir vertinimui. Ilgalaikės 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos 

veiksmingumas ir jos įtaka pedagogų darbo kokybei. 

Švietimo įstaigų vadovai, 

mokytojai ekspertai, švietimo 

konsultantai 

 (Iš anksto susitarus individualiai)  
 

Laima Galvanauskienė 

Vida Mylimienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
(konsultacijos galimos ir 

nuotoliniu būdu) 

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 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

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 
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Pirmadienis- 

penktadienis  

Išvadų po vaikų įvertinimo pristatymas tėvams, 

mokytojams 

Tėvai, mokytojai  Jūratė Karalienė 

PPT skyriaus vedėja  

Telefonu 

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

poreikį 

Data ir laikas 

derinamas 

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   ZOOM platformoje  

Data ir laikas 

derinamas 

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. mokyklų mergaitės Nijolė Daunienė   ZOOM platformoje  

Data ir laikas 

derinamas 

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  Nijolė Daunienė   ZOOM platformoje  

12 d.  

laikas 

derinamas 

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. 

Plungės r. Kulių gimnazijos 

mokinių tėvai 

Nijolė Daunienė   ZOOM platformoje 

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, 

Žemaičių Kalvarijos M. 

Valančiaus gimnazijos, Šateikių 

pagrindinės mokyklos ir kt. 

vaikai, tėvai, pedagogai, 

darbuotojai  

Psichologai ZOOM platformoje, 

Messenger, telefonu  

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 



5 

 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

DĖL KARANTINO VISI UŽSIĖMIMAI ATŠAUKTI 

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 

 

2020-04- 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 

mailto:plungessuaug@gmail.com

