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„Iš tiesų nėra tokio dalyko kaip „nesėkmė“. Yra tik 

potyriai ir žinios,kurios turi būti naudingai panaudotos  ateityje“. 

(Tomas Krause) 
 

TVIRTINU: 

Direktorius 

 

Adomas Kripas 

2020 M. SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas 

turinys 

Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

1 d.  

15.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Lietuvių kalbos mokytojų 

kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo turinį“ 

 I modulis „Prūsijos karalių takais“ 

Jungtinė lektorių grupė Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Klaipėda Mokamas V. Mylimienė 

2 d.  

12.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Tautinio savitumo ir etninės 

kultūros vertybių ugdymas“ 

modulis ,,Kiek žmonėse yra gyvas 

rūpestis tuo, kas paveldima“ 

Jungtinė lektorių grupė 

 

Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazijos mokytojai 

Plateliai Mokamas L. Galvanauskienė 

5 d.  

12.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Tautinio savitumo ir etninės 

kultūros vertybių ugdymas“ 

modulis ,,Etnokultūros tradicijų 

puoselėjimas Žemaitijos regione“ 

Jungtinė lektorių grupė 

 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinės mokyklos 

mokytojai 

Plateliai Mokamas V. Mylimienė 

9 d. 

13.00  

Tęstiniai mokymai (I gr.) 

„Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymo 

programa“ III užsiėmimas 

Dr. Kęstutis Trakšelys 

Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos 

direktorius 

Auklėtojų/ mokytojų 

padėjėjai  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas V. Mylimienė 

10 d. 

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Aktyvus mokytojas-aktyvus 

vaikas“ I modulis „Sveikatos stotelės“ 

Jungtinė lektorių grupė 

 

Plungės l./d. 

„Nykštukas“ 

pedagogai 

Plateliai Mokamas L. Galvanauskienė 
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13 d. 

17.00 

Tęstiniai mokymai „Dėmesingumo 

įsisąmoninimas (mindfulness) - 8 

savaičių kelias į gyvenimą be streso“ 

 

Vaida Vaičikauskienė 

Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro  

PPT skyriaus psichologė 

Suinteresuoti asmenys Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

V. Mylimienė 

16 d. 

13.00  

Tęstiniai mokymai (II gr.) 

„Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymo 

programa“ II užsiėmimas 

ATŠAUKTA 

Dr. Kęstutis Trakšelys 

Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos 

direktorius 

Auklėtojų/ mokytojų 

padėjėjai  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas V. Mylimienė 

17 d. 

10.00 

Ilgalaikės programos „Psichologiniai, 

teoriniai ir praktiniai skaitmeninių įgūdžių 

stiprinimo aspektai“ 

II modulis ,,Įvadas į Moodle aplinką“ 

Rita Smilingienė, 

Egidijus Stasytis, 

Ingrida Tamošauskienė, 

Renata Gudienė 

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

V. Mylimienė 

20 d. 

14.00 

Ilgalaikės programos „Pedagogų psichinės 

ir emocinės sveikatos gerinimas dirbant su 

mokiniais ir tėvais“ I modulis „Pedagogo 

emocinė ir psichinė savijauta“ 

ATŠAUKTA 

Vygantas Pikčiūnas  

viešojo kalbėjimo ir 

lyderystės klubo įkūrėjas, 

dėstytojas 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo 

Narutavičiaus 

gimnazijos mokytojai 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo 

Narutavičiaus 

gimnazija 

Mokamas V. Mylimienė 

20 d.  

15.15 

Ilgalaikės tęstinės programos 

„Taikomosios chemijos elementai 

STEAM kontekste“ 

 I užsiėmimas 

ATŠAUKTA 

Sigita Žilinskienė 

Plungės „Saulės“gimnazijos 

chemijos mokytoja 

metodininkė 

Chemijos mokytojai Plungės 

„Saulės“gimnazija 

Nemokamas L. Galvanauskienė 

26 d. 

13.00  

Tęstiniai mokymai (II gr.) 

„Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymo 

programa“ III užsiėmimas 

ATŠAUKTA 

Dr. Kęstutis Trakšelys 

Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos 

direktorius 

Auklėtojų/ mokytojų 

padėjėjai  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas V. Mylimienė 

26 d. 

9.00 

Ilgalaikės programos „Mokinio pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas – siekiant 

ugdymo(si) pažangos“ 

I modulis  ,,Grįžtamojo ryšio ir mokinių 

mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti 

vaikams taisyti jų klaidas" 

Larisa Gražienė,  

Kauno „Saulės” gimnazijos 

fizikos mokytoja ekspertė, 

sociologijos mokslų 

magistrė, KPKC ir „Šviesos“ 

mokymo centro lektorė 

Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos mokytojai 

Rietavo sav. Tverų 

kultūros namai 

Mokamas L. Galvanauskienė 

28 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Geografijos pamoka: 

įtraukiantis poreikis mokytis“ I modulis 

„Skaitmeninių įrankių panaudojimo 

Tomas Ubartas 

Telšių „Džiugo“ gimnazijos 

geografijos mokytojas 

metodininkas 

Geografijos mokytojai Plungės 

Senamiesčio 

mokykla 

Mokamas L. Galvanauskienė  
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galimybės geografijos pamokose“ 

ATŠAUKTA 

28 d.  

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Istorijos mokytojų dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų stiprinimas“ I 

modulis „Skaitmeninių įrankių 

panaudojimo galimybės istorijos 

pamokose“ 

ATŠAUKTA 

Tomas Ubartas 

Telšių „Džiugo“ gimnazijos 

geografijos mokytojas 

metodininkas 

Istorijos mokytojai Plungės 

Senamiesčio 

mokykla 

Mokamas V. Mylimienė 

29 d.  

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Biologijos pamokos kokybės 

tobulinimas“ I modulis „Patyriminis 

mokymasis biologijos pamokose. 

Laboratorinių darbų vertinimas ir 

įsivertinimas“ 

ATŠAUKTA 

Dalia Daukšienė 

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

biologijos vyr. mokytoja 

Biologijos mokytojai Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

L. Galvanauskienė 

29 d.  

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vadybiniai sprendimai 

mokyklose, siekiant geresnių ugdymo(-si) 

rezultatų“ I modulis „Duomenimis grįsta 

vadyba 

Rita Dukynaitė 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos Strateginių 

programų skyriaus patarėja 

Ugdymo įstaigų 

direktoriai, direktorių 

pavaduotojai ugdymui 

Nuotoliniu būdu Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

L. Galvanauskienė 

29 d.  

12.00 

Ilgalaikės tęstinės programos 

,,Etnokultūros paveldo pažinimas ir 

puoselėjimas, ugdant vaikų 

kūrybiškumą bei kultūrines 

kompetencijas“ refleksija 

(Renginys skirtas –Tautodailės ir UNESCO 

pasaulio paveldo Lietuvoje metams 

paminėti) 

Irena Platakienė 

Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos technologijų 

mokytoja ekspertė 

Technologijų ir dailės 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokestis už 

pažymėjimą 

1,20 € 

L. Galvanauskienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

6 d. 

10.00 

Plungės r. ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui pasitarimas 

Ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui 

Laima Galvanauskienė Nuotoliniu būdu 

7 d. 

10.00 

Plungės r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojų ugdymui pasitarimas 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

direktorių pavaduotojai ugdymui 

Laima Galvanauskienė  Nuotoliniu būdu 
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7 d.  

15.00 

Specialiųjų pedagogų – logopedų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

Specialieji pedagogai-logopedai Rūta Paulauskienė 

specialiųjų pedagogų-logopedų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

7 d.  

14.00 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

Socialiniai pedagogai Aurelija Augustinienė 

socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

8 d.  

10.00 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

Ugdymo įstaigų psichologai Nijolė Daunienė 

psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

8 d. 

14.00 

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

„Išmokite mylėti save ir kritika jūsų nesužeis“–Vaida 

Vaičikauskienė, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos 

centro PPT skyriaus psichologė 

Pradinių klasių mokytojai Alma Tipšienė 

pradinių klasių mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

9 d.  

14.00 

Biologijos, chemijos ir fizikos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

Biologijos, chemijos, fizikos 

mokytojai 

Judita Narutavičienė 

biologijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė, 

Indra Niedvarienė 

chemijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė, 

Veronika Tilindienė 

fizikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

12 d.  

15.00 

IT mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

Informacinių technologijų 

mokytojai 

Rasa Vilimienė-Jurkė 

IT mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

22 d. 

15.00 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gerosios pairties sklaida“ 

Pranešėjos: Renata Gudienė, Plungės „Saulės" 

gimnazijos matematikos vyr. mokytoja; 

Rūta Sodienė, Kristina Salienė, Plungės Senamiesčio 

mokyklos mokytojos metodininkės 

ATŠAUKTAS 

Matematikos mokytojai Vilma Augustinienė 

matematikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir  

švietimo pagalbos centras 

 

26 d. 

10.00 

Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2020-2021 m. m.“ 

Bibliotekininkai  Kristina Vanskevičienė 

bibliotekininkų metodinio būrelio 

pirmininkė 

 

Nuotoliniu būdu 
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KONFERENCIJA 

Data, 

laikas 

Pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

28 d. 

12.00 

Metodinė respublikinė konferencija 

,,NUOTOLINIS UGDYMAS – NUO UŽDAVINIO IKI 

REFLEKSIJOS, GAMTOS IR SOCIALINIŲ 

MOKSLŲ PAMOKOSE“ 

Registracija į konferenciją vykdoma elektroniniu būdu 

užpildant Googleforms anketą 

https://forms.gle/Qu9ek8FLii81W8e57 iki 2020-10-27 

 

Įvairių dalykų mokytojai, 

edukacinių projektų rengėjai, 

praktikai 

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 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, fizikos mokytoja 

Nuotoliniu būdu  

(Microsoft Teams 

platformoje) 

KITA VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

- Konsultacijos „Ilgalaikių (40 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) 

8 d.  
9.00-13.00  

Patyriminis profesijų išbandymo vizitas Plungės 

technologijų ir verslo mokykloje  
Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus ir Plungės r. 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazijų II - IV klasių 

mokiniai 

Daiva Gramalienė 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos karjeros 

koordinatorė, 

 Gitana Jurčienė  

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus gimnazijos 

socialinė pedagogė 

Plungės technologijų ir 

verslo mokykla 

15 d.  
10.00-14.00 

Patyriminiai profesijų išbandymo vizitasTelšių profesinio 

rengimo centre 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus ir Plungės r. 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazijų II - IV klasių 

Daiva Gramalienė 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos karjeros 

koordinatorė, 

Telšių profesinio rengimo 

centre 

https://forms.gle/Qu9ek8FLii81W8e57
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mokiniai  Gitana Jurčienė  

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus gimnazijos 

socialinė pedagogė 

22 d.  
9.00-13.00 

Patyriminis profesijų išbandymo vizitas Plungės 

technologijų ir verslo mokykloje 

Plungės r. Kulių ir Plungės„Saulės“ 

gimnazijos II-IV klasių mokiniai 

LaimKniukštienė 

Plungės r. Kulių gimnazijos 

bibliotekininkė, 

Irena Norgėlienė 

Plungės„Saulės“ gimnazijos 

bibliotekininkė 

Plungės technologijų ir 

verslo mokykla 

PARODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Vyksta Plungės r. Platelių meno mokyklos  

Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda 

 

Įvairių dalykų mokytojai Lina Ruginienė 

Plungės r. Platelių meno 

mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

29 d.  

12.00 

Plungės rajono dailės ir technologijų mokytojų ir jų 

mokinių kūrybinių darbų parodos “Marginiai”  

atidarymas  

(Renginys skirtas –Tautodailės ir UNESCO pasaulio 

paveldo Lietuvoje metams paminėti) 

 

Pastaba: Parodos eksponavimui kūrybinius darbus atnešti į 

Žemaičių dailės muziejų spalio 28 d. 12 00 val. 

Įvairių dalykų mokytojai Irena Platakienė 

Ilgalaikės programos 

,,Etnokultūros paveldo pažinimas 

ir puoselėjimas, ugdant vaikų 

kūrybiškumą bei kultūrines 

kompetencijas“ autorė, 

 Ilma Zaborskienė, 

dailės mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Rita Brasienė, 

technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Žemaičių dailės muziejus 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

02, 06, 09, 13, 16, 

20, 22, 23, 27, 29, 

30 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

01,08,15, 22, 29 d.  Komandinis vertinimų rezultatų aptarimas PPT specialistai PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  
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PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Individualios psichologinės konsultacijos  Mokiniai, tėvai, pedagogai Nijolė Daunienė,   

Birutė Žiūraitienė 

Vaida Vaičikauskienė   

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

ketvirtadienis  

Vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų korekcija  Vaikai, mokiniai Jūratė Kubilienė  

Dovilė Raudytė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Specialiojo pedagogo užsiėmimai  Vaikai, mokiniai Rūta Paulauskienė,  

Jūratė Karalienė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Išvadų po vaikų  įvertinimo pristatymas tėvams, 

mokytojams 
Tėvai, mokytojai  PPT skyriaus vedėja  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

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

6 d.  Paskaita tėvams „Smulkiosios ir artikuliacinės 

motorikos duetas“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Tėvai  Jūratė Kubilienė  Plungės l/d. „Rūtelė“ 

6 d.  Paskaita „Trimečio krizė“ Tėvai Birutė Žiūraitienė 

 

Plungės l/d. „Rūtelė“ 

9 d.  

Laikas derinamas  

Seminaras  

„Aktyvūs žaidimai klasėje ir už jos ribų“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Klasių vadovai  Nijolė Daunienė  Plungės „Babrungo“ 

progimnazija  

Data ir laikas 

derinamas  

„Sensomotorinio piešimo terapija“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

VDC lankytojai  Nijolė Daunienė VŠĮ Šateikių vaikų dienos 

centras 

Data ir laikas 

derinamas 
„Muilo burbulų šokis“ 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

VDC lankytojai Nijolė Daunienė VŠĮ Šateikių vaikų dienos 

centras 

13, 20, 27 d.  

17.00 

Dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįsta 

streso valdymo programa tėvams 

 (vietų nebėra) 

Tėvai  Vaida Vaičikauskienė   Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 
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6,13, 20, 27 d.  

13.00 

Supervizijos socialiniams darbuotojams Plungės socialinių paslaugų 

centro socialiniai darbuotojai  

Vaida Vaičikauskienė   Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 
Spalio mėn.  Tyrimas: 1-4 klasių mokinių apklausa  

„Aktyvaus gyvenimo ABC“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

1-4 klasių mokiniai  Jūratė Karalienė  Rajono mokyklos 

Data ir laikas  

derinamas 
Popietė specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams „Greičiau, linksmiau, tiksliau“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos  

Vaikai  Jūratė Kubilienė 

Rūta Paulauskienė 

Jūratė Karalienė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

Data ir laikas  

derinamas 
Užsiėmimas-paskaita tėvams ir /ar pedagogams 

„Dėmesingas įsisąmoninimas tyloje 

Praktikų popietė parke“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Tėvai, pedagogai  Vaida Vaičikauskienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

lauko erdvės, Plungės jūros 

prieigos, parkas   

 

Data ir laikas  

derinamas 
„Muilo burbulų šokis“ 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokiniai 

PPT skyriaus specialistai Vieta derinama  

Data ir laikas  

derinamas 
„Dėmesingi judesiai, kaip atsakas tvarkymuisi su 

fiziniu ir/ar emociniu diskomfortu“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

VŠĮ Šateikių vaikų dienos centrą 

lankantys vaikai 

Vaida Vaičikauskienė  VŠĮ Šateikių vaikų dienos 

centras 

Data ir laikas  

derinamas 
„Sąmoningas vaikščiojimas: kur einame, ten ir 

esame. Suvokimui didinti“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokiniai 

Vaida Vaičikauskienė Vieta derinama  

Data ir laikas 

derinamas 

„Paslaptingas lobis“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto „Pajausk – 

pagalvok – padaryk“ veiklos 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokiniai 

PPT skyriaus specialistai Vieta tebederinama 

8, 15, 22, 29 d.  Meno terapijos užsiėmimai 

Tel. registracijai 868471201   
1-4 klasių mokiniai Nijolė Daunienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 
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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 

4 d.  

14.00 

Plungės TAU mokslo metų pradžios šventė 

ATŠAUKTA 

TAU klausytojai Plungės TAU taryba Plungės kultūros centras 

7 d.  

10.00 

Edukacinė išvyka  

Sveikatingumo žygis Šventojoje 

(Išvykstame 10.00 iš (mažosios) MAXIMA prekybos 

centro aikštelės) 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

klausytojai 

Janina Ramanauskienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

dekanė 

Šventoji 

8 d. 

14.00 

Diskusijų klubas Diskusijų klubo nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

7 d.  

14.00 

Gėlių, puokščių gamyba „Rudens spalvos“ 

Lektorė- Edita Selenienė, Plungės Senamiesčio mokyklos 

technologijų mokytoja 

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

13 d. 

14.00 

Moterų ir Poezijos klubų užsiėmimas 

„Pasikalbėkim...“ 

ATŠAUKTA 

Moterų ir Poezijos klubų narės Janina Ramanauskienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

dekanė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

14 d.  

14.00 

Paskaita  

„Čiurlionio takais“ 

ATŠAUKTA 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

21 d. 

14.00 

Paskaita  

„Gyvenimas harmonijoje“ 

Lektorius- dr. Kęstutis Trakšelys 

ATŠAUKTA 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

22 d. 

10.30 

Sveikas pasivaikščiojimas po parką 

Renkamės prie Oginskių rūmų 

ATŠAUKTA 

TAU klausytojai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės dvaro parkas 

28 d. 

14.00 

Paskaita 

„Neakivaizdinė kelionė po Afriką“ 

Lektorius – Stanislovas Tutlys, TAU rektorius 

ATŠAUKTA 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

klausytojai 

Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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Vyksta 

pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU moterų ansamblio 

 „Širdies melodija“ užsiėmimas 

Vadovė - Rūta Černeckienė 

TAU klausytojai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

Vyksta 

pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU klausytojų šokių kolektyvo 

 „Mona jupe“ užsiėmimai 

Vadovė – Aida Brazdeikienė, M. Oginskio meno 

mokyklos šokių mokytoja 

TAU studentai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

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 

 

2020-10-20 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


