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 „Nei pavasaris, nei vasara neturi tokio grožio,  

kokį matau rudens veide. 

(J. Donne) 

 

TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2021-10-29  

2021 M. LAPKRIČIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-77 
V. Mačernio g. 29, Plungė, tel. (8~448) 52038, 8~611 34894, el.paštas: plungessuaug@gmail.com; http:/www.plungespspc.lt  

SEMINARAI, KONFERENCIJOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas 

turinys 

Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

Vyksta 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 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

3 d.  

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Pažink mokinį, padėk atrasti ir 

suprasti“ I modulio seminaras „Darbas su 

skirtingą motyvaciją turinčiais vaikais.  

Programa „Mokausi su malonumu““ 

Jolanta Karvelienė 

Psichologė-psichoterapeutė 

 

Plungės akademiko 

Adolfo Jucio 

progimnazijos 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Plungės akademiko 

Adolfo Jucio 

progimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

3 d.  

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokinio pažangos stebėjimas 

ir fiksavimas – siekiant ugdymo(si) 

pažangos“ IV modulio seminaras 

,,Interaktyvios lentos ir jos programų 

panaudojimas biologijos, chemijos, 

matematikos pamokose" 

Donatas Bukelis 

IT lektorius 

Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos mokytojai 

Rietavo sav. Tverų 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

3-4 d. 

10.00 

Tęstiniai mokymai 

„Metodiškai parinkti IT įrankiai ir 

mokymo(si) metodai, kaip mokymo(si) 

kokybės užtikrinimo prielaida 

mokykloje“ 

Doc. dr. Gintautė 

Žibėnienė 

Mykolo Riomerio 

universiteto dėstytoja 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos mokytojai 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

3-4 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių raidos 

sutrikimų, ugdymo iššūkiai ir galimybės“ 

Gintarė Vičienė 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro Švietimo pagalbos ir 

Plungės lopšelio-

darželio „Nykštukas 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis 

„Nykštukas“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

www.semiplius.lt  

V. Mylimienė 

mailto:plungessuaug@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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I modulio seminaras „Vaikų, turinčių 

ASS, elgesio ir emocijų ypatumai“ 

konsultavimo skyriaus 

vedėja, 

Nijolė Jackūnienė 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro specialioji pedagogė 

metodininkė 

4 d. 

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Geografijos pamoka: 

įtraukiantis poreikis mokytis“ I modulio 

seminaras „Skaitmeninių įrankių 

panaudojimo galimybės geografijos 

pamokose“ 

Tomas Ubartas 

Telšių „Džiugo“ gimnazijos 

geografijos mokytojas 

metodininkas 

Geografijos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

4 d.  

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Istorijos mokytojų dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų stiprinimas“ II 

modulio seminaras „Skaitmeninių įrankių 

panaudojimo galimybės istorijos 

pamokose“ 

Tomas Ubartas 

Telšių „Džiugo“ gimnazijos 

geografijos mokytojas 

metodininkas 

Istorijos mokytojai Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

4 d.  

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokinio pažangos stebėjimas 

ir fiksavimas – siekiant ugdymo(si) 

pažangos“ V modulio edukacinė išvyka 

„Plungės „Saulės“ gimnazijos mokytojų 

patirtis STEAM kontekste“ 

Sigita Žilinskienė 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos chemijos 

mokytoja metodininkė, 

Dalia Daukšienė 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos biologijos vyr. 

mokytoja 

Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

4 d.  

10.00 

„Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir 

galimybės“ 

Loreta Vaškelytė-

Lukoševičienė 

Rietavo L. Ivinskio 

gimnazijos psichologė, 

mokyklų, vykdančių 

bendrojo ugdymo 

programas, veiklos išorinio 

vertinimo išorės vertintoja 

Rietavo L. Ivinskio 

gimnazijos mokytojai 

Rietavo L. Ivinskio 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

5 d. 

9.00 

Tarptautinė konferencija  

„Foreign Language Teaching into the 

Future“ 

Ligita Erminaitė 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos anglų kalbos 

mokytoja metodininkė, 

Jolanta Mažuknė 

Plungės „Saulės“ 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

10 d. 

9.00 

„Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“ 

• VPĮ reforma 

• Žalieji pirkimai 

• Teismų praktika 

•  klausimai-atsakymai, patarimai ir pan. 

Tomas Vasiliauskas 

UAB „POKYČIŲ 

VALDYMAS“ vadovas, 

viešųjų pirkimų specialistas  

Asmenys, atsakingi 

už viešuosius 

pirkimus 

 Dalyvių skiačius 

ribotas 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

12 d.  

11.00 

„Aranžuotų lietuvių liaudies dainų 

pritaikymas mokant vaikus skambinti 

fortepijonu. Ansamblinio muzikavimo 

šiuolaikinis aspektas“ 

Silvija Stanienė 

Kretingos meno mokyklos 

fortepijono vyr.mokytoja 

Fortepijono 

mokytojai 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

17 d.  

16.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Inovatyvus darželis su 

STEAM“ I modulio praktinis užsiėmimas  

„Plungės „Saulės“ gimnazijos STEAM 

patirtis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo kontekste“ 

Sigita Žilinskienė 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos chemijos 

mokytoja metodininkė, 

Dalia Daukšienė 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos biologijos vyr. 

mokytoja 

Plungės lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

18 d.  

9.30 

„Sportinių žaidimų ABC: sportuoja 

dideli ir maži“ 

Lina Račė, 

Jolanta Pažarauskienė 

Šiaulių lopšelio-darželio 

„Žiogelis“ judesio 

korekcijos mokytojos 

metodininkės 

Plungės lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Vyturėlis“  

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

19 d. 

12.00 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Tautinio savitumo ir etninės 

kultūros vertybių ugdymas“ 

II modulio edukacinė išvyka ,,Žemaičių 

etnokultūros tradicijų puoselėjimas ir jų 

panaudojimas ugdymo procese“ 

Jungtinė lektorių grupė Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazijos mokytojai 

Plateliai Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

23 d.  

10.00 

„Įvairių populiariosios muzikos žanrų ir 

stilių muzikos kūrinių atlikimo technikos 

ir interpretavimas dainuojant“ 

 

Doc. Steponas Januška 

vokalistas, kompozitorius, 

LMTA Klaipėdos fakulteto 

džiazinio vokalo dėstytojas, 

Edita Bodrovaitė Rukienė 

džiazo dainininkė, džiazo 

vokalo dėstytoja 

Konkurso „Maestro 

ruduo" dalyvius ruošę 

vokalo pedagogai, 

koncertmeisteriai 

 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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24 d. 

12.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kompetencijų ugdymas per įvairias 

veiklas“ II modulio seminaras  

,,Šeimos ir ugdymo įstaigos partnerystė: 

svarbiausi bendravimo ir 

bendradarbiavimo raktai” 

Asta Blandė 

Psichologė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

24 d.  

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Užsienio kalbų mokytojų 

dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 

tobulinimas/gilinimas“ 

II modulio seminaras „Efektyvi hibridinė 

pamoka turint minimalius techninius 

išteklius“ 

Rytis Komičius 

Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius, 

anglų kalbos bei 

psichologijos mokytojas 

 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

24 d.  

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Lietuvių kalbos mokytojų 

kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo turinį“ IV modulio 

seminaras „Efektyvi hibridinė pamoka 

turint minimalius techninius išteklius“ 

Rytis Komičius 

Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius, 

anglų kalbos bei 

psichologijos mokytojas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

3 d. 

11.00 

Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio 

pasitarimas 

• „Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

• „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

pažintinė išvyka prie Ilgės ir Germanto ežerų“ -

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazijos logopedė Renata Ciparienė, specialioji 

pedagogė Miglė Gorytė 

Specialieji pedagogai, logopedai Aušra Dargienė 

specialiųjų pedagogų - logopedų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

3 d.  

11.00 

Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Bibliotekininkai Kristina Vanskevičienė 

bibliotekininkų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės „Saulės“ gimnazija 

4 d. 

10.00 

Paskaita 

„Gamtamokslinio ugdymo pamokos: stebiu, tyrinėju, 

atrandu“ 

 Pranešėja - Nijolė Meškauskienė, Kretingos M. Daujoto 

Pradinių klasių mokytojai 

 

Dalyvių skaičius ribotas 

Registracija tel. +370610 18673 

Kristina Vaškelevičienė 

Plungės Senamiesčio mokyklos 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

Plungės Senamiesčio 

mokykla 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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progimnazijos mokytoja ekspertė (Kristina Vaškelevičienė) 

11 d.  

13.30 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

(įstaigų deleguoti) 

Anžela Grevienė 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

15 d.  

8.45-10.25 

Atviros -integruotos pamokos 

„MOKINIŲ MOTYVACIJOS SKATINIMAS 

INTEGRUOJANT ŠIUOLAIKINES IT 

PROGRAMAS MUZIKOS IR MATEMATIKOS 

PAMOKOSE“ 

Plungės r. Alsėdžių S.tanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos 

mokytojai 

 

Milda Mockūnienė 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazija 

matematikos mokytoja 

metodininkė, 

Linas Senkus  

 neformaliojo būrelio mokytojas  

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija 

26 d. 

15.00 

Metodinis-edukacinis užsiėmimas  

„Kvepiantys kunigaikštienės Marijos pyragai”  

Plungės rajono dailės ir 

technologijų mokytojai 

Lina Ruginienė 

dailės mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Edita Selenienė 

technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Žemaičių dailės muziejus 

(Oginskio rūmai) 

 

Pagal 

poreikį 

Plungės specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir 

konsultavimo skyriaus teikiama metodinė - konsultacinė 

pagalba ugdymo įstaigoms: 

• Konsultacijos, atvejo analizės, rekomendacijos 

pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais 

raidos sutrikimų 

Ugdymo įstaigų pedagogai, 

švietimo pagalbos specialistai 

(pagal poreikį) 

Gintarė Vičienė  

Plungės specialiojo ugdymo centro 

Švietimo pagalbos ir konsultavimo 

skyriaus vedėja 

Plungės specialiojo ugdymo 

centras arba ugdymo 

įstaigos 

 

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  

(iš anksto susitarus individualiai)  

 

Vida Mylimienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(konsultacijos galimos ir 

nuotoliniu būdu) 

9 d. 

14.00 

Susitikimas su žemaitiškų knygelių autore  

Adele Daukantaite Šeškauskiene 

Pradinio ugdymo mokytojai Daiva Eirošienė 

Plungės Senamiesčio mokyklos 

pradinių klasių vyr. mokytoja 

Plungės miesto biblioteka 

J.Tumo -Vaižganto g.81 

 PC ,,MAXIMA“ 
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26 d. 

15.00 

Vaizdo konferencija  

„UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS 

VYKSTA?“ 

Plungės rajono ugdymo įstaigų 

vadovai, pavaduotojai, Plungės 

rajono savivaldybės 

administracijos švietimo ir sporto 

skyriaus, Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

specialistai 

_ Virtuali konferencinė 

aplinka 

PARODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Nuo 3 d.  Mokinių kūrybinių darbų paroda V. Mačernio metams 

paminėti 

„Iliustruoju Mačernį“ 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Ilma Zaborskienė 

Vilma Stankuvienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

Iki 14 d.  Kilnojamoji paroda  

„Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Irena Platakienė 

Vytautas Duoblys 

Vilma Stankuvienė 

Plungės „Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

15-28 d.  Kilnojamoji paroda  

„Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

  

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Inga Simutienė 

 

Plungės r. Kulių gimnazija 

Nuo 29 d.  Kilnojamoji paroda  

„ Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Lina Bulavienė 

Edita Selenienė 

Egidijus Jakštas 

Petras Jurkus 

Plungės Senamiesčio 

mokykla 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 

23, 25, 26, 30 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

4, 11, 18, 25 d.  Komandinis vertinimų rezultatų aptarimas PPT specialistai PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

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  

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 
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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  

Darbų eksponavimas, 

laimėtojų rinkimas   

Piešinių konkursas pradinių klasių mokiniams 
„Superherojus“ iš Savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

finansuojamos programos projekto „Psichologinio 

raštingumo mokykla“ 

Rajono pradinių klasių mokiniai  PPT skyriaus specialistai Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

 

Data ir laikas  

derinamas 
Paskaita tėvams ir pedagogams 

„Psichologinės įtampos, nuovargio ir 

perdegimo valdymas“ iš Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto 

„Psichologinio raštingumo mokykla“ 

Tėvai, pedagogai  

(Dalyvių skaičius ribotas -20) 
PPT skyriaus specialistai Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius arba nuotoliniu 

būdu  

Data ir laikas  

derinamas 
Paskaita tėvams „Mano vaikas priklausomas 

nuo kompiuterinių žaidimų“  iš Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto 

„Psichologinio raštingumo mokykla“  

Tėvai, pedagogai  

(Dalyvių skaičius ribotas -20) 
PPT skyriaus specialistai Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius arba nuotoliniu 

būdu  

Data ir laikas  

derinamas 
Paskaita tėvams „Stresas ir tėvystė“ iš 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos finansuojamos programos 

projekto „Psichologinio raštingumo mokykla“  

Suinteresuoti asmenys  PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  

Data ir laikas  

derinamas 
Meno terapijos 4 užsiėmimų ciklas paauglėms 

mergaitėms: 

• „Žvilgsnis į save“ 

• „Vidinio pasaulio žemėlapis“ 

• „Ramybės mandala“ 

• „Gyvybės medis“ 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos finansuojamos programos 

projekto „Psichologinio raštingumo mokykla“ 

Renkama mergaičių grupė 

(Dalyvių skaičius ribotas 10-12) 

 

PPT skyriaus psichologai  Ugdymo įstaigos arba 

nuotoliniu būdu  

Pagal poreikį Geros savijautos programos vykdymas  1-12 klasių mokiniai, paaugliai, 

jaunuoliai 

PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 
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Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

3 d. 

14.00 

Edukacinė – pažintinė išvykaį Plungės dvaro parką 

Gidė - Virginija Liutikaitė, Plungės viešosios 

bibliotekos Informacijos, inovacijų ir mokymo centro 

vedėja  

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

 

Oginskio parkas 

9 d. 

11.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

10 d.  

14.00 

Edukacinė programa 

„KVEPIANTYS KUNIGAIKŠTIENĖS MARIJOS 

PYRAGAI“ 

Iki lapkričio 5 d. registruotis tel. 8 610 37814 (Danutė 

Rėkašienė) 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

Žemaičių dailės muziejus 

(Oginskio rūmai) 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą 

17 d. 

14.00 

Paskaita 

„KAS BENDRO TARP ŠIRDIES KLAUJAGYSLIŲ 

LIGŲ IR CUKRINIO DIABETO?“ 

Lektorė – Aistė Jokučiūnė, Plungės rajono visuomenės 

sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė  

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

24 d.  

14.00 

Edukacinė programa 

„KVEPIANTYS KUNIGAIKŠTIENĖS MARIJOS 

PYRAGAI“ 

Iki lapkričio 17 d. registruotis tel. 8 687 46835 (Galina 

Alimienė) 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

klausytojai 

Janina Ramanauskienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

Data bus 

tikslinama 

Susitikimas su portalo „Mūsų TV“ redaktoriumi 

Vaidu Lekstučiu Žemaičiu 

Diskusijų klubo nariai, 

TAU klausytojai 

Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

Data bus 

tikslinama 

Poezijos mylėtojų ir Moterų klubų užsiėmimas  Poezijos mylėtojų ir Moterų klubų 

narės 

Janina Ramanauskienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU klausytojų šokių užsiėmimai 

 

Vadovė – Aida Brazdeikienė, M. Oginskio meno 

mokyklos choreografijos mokytoja 

TAU studentai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

Pagal 

atskirą 

TAU klausytojų dainavimo užsiėmimai 

 

TAU studentai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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grafiką Vadovė - Rūta Černeckienė (Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

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 ir sporto skyriaus vedėjas 

Gintautas Rimeikis 

2021-10-29 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 

mailto:plungessuaug@gmail.com

