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 „Daug išmokau iš savo mokytojų, dar daugiau iš savo draugų, 

 bet daugiausia iš savo mokinių. “ 

 (Ištrauka iš Talmudo)  

 

TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2021-09-30  

2021 M. SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-65 

SEMINARAI, PASKAITOS 

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 

1 d. 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Psichologinės gerovės ir 

psichikos sveikatos stiprinimas pedagogų 

darbe “ I modulio edukacinė išvyka 

„Edukacinių erdvių įtaka mokytojo 

psichologinei savijautai “ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo 

Narutavičiaus 

gimnazijos mokytojai 

Kauno r. 

Raudondvaris 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

2 d. 

12.00 

„Berniukų socializacijos, žalingų įpročių 

prevencijos ir užimtumo sprendimo 

galimybės, dalyvaujant 

sociokultūriniame projekte „Lietuvos 

berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją““ 

Prof. Vytautas Miškinis 

„Ąžuoliuko“ choro meno 

vadovas, choro dirigentas, 

LMTA profesorius, 

Lietuvos chorų sąjungos 

prezidentas, 

Rita Urniežienė 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos direktorė 

Projekto chorų 

festivalio „Lietuvos 

berniukai prieš 

smurtą ir 

narkomaniją“ 

dalyviai 

Žemaičių dailės 

muziejus 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

4 d. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokytojo, dirbančio 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, 

kompetencijų tobulinimas” III modulio  

edukacinė išvyka „Geroji darbo patirtis 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žemyna““ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės lopšelio -

darželio „Pasaka“ 

mokytojai 

Vilnius Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

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

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Auginantis įtraukusis ugdymas 

padedantis įsijungti į bendrą veiklą, 

pasijusti vertingu ir lygiateisiu“ IV modulio 

edukacinė išvyka ,,Mažeikių lopšelio-

darželio „Bitutė“ mokytojų geroji 

patirtis, dirbant su skirtingų gebėjimų 

turinčiais mokiniais“ 

Janina Karpinskienė 

 Mažeikių l./d. „Bitutė“  

Direktorė, 

Birutė Kavaliauskienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  

Palmira Šaulienė,  

Zuzana Strakšienė 

mokytojos ekspertės  

L./d. ,,Vyturėlis” 

mokytojai 

 

Mažeikiai Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

8 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokyklos bendruomenės 

augimas: mikroklimato kūrimas ir 

stiprinimas” refleksija  

 

Bronius Kleinauskas 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazijos 

geografijos mokytojas 

metodininkas, 

Alma Mikalauskienė, 

Gitana Jurčienė, 

LaimaSmulkienė  

SEU konsultantės, Plungės 

r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos mokytojos 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos mokytojai 

Plungės r. 

Žemaičių 

Kalvarija 

__ V. Mylimienė 

21 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Karjeros projektavimas 

ugdymo įstaigoje“ I modulio praktinis 

užsiėmimas „Atrask svajonių profesiją“ 

Daiva Bartkuvienė 

Plungės technologijų ir 

verslo mokyklos ugdymo 

karjerai koordinatorė 

Ugdymo karjerai 

koordinatoriai 

Plungės 

technologijų ir 

verslo mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

25 d.  

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Akademinių pasiekimų ir 

asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ 

II modulio seminaras „Mokymosi tikslai, 

uždaviniai, sėkmės kriterijai ir kaip jų 

siekti: trumpalaikių (pamokos lygiu), 

ilgalaikių tikslų ir uždavinių (skyriaus, 

pusmečio lygiu) bei sėkmės kriterijų 

dermė, prieigos, metodai“ 

Prof.dr. Aušra 

Kazlauskienė, 

 doc.dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės r. Liepijų 

mokyklos mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

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

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Savivaldaus ir personalizuoto 

mokymo/si organizavimas pamokoje: nuo 

uždavinių, sėkmės kriterijų iki grįžtamojo 

ryšio“ II modulio seminaras 

„Mokymosi tikslai, uždaviniai, sėkmės 

kriterijai ir kaip jų siekti: trumpalaikių 

(pamokos lygiu), ilgalaikių tikslų ir 

uždavinių (skyriaus, pusmečio lygiu) bei 

sėkmės kriterijų dermė, prieigos, 

metodai“ 

Prof.dr. Aušra 

Kazlauskienė, 

 doc.dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės Senamiesčio 

mokyklos mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

28 d. 

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Karjeros projektavimas 

ugdymo įstaigoje“ II modulio edukacinė 

išvyka „Ugdymo karjerai galimybės 

Klaipėdos regione“ 

Daiva Gramalienė 

ugdymo karjerai 

koordinatorių metodinio 

būrelio pirmininkė 

Ugdymo karjerai 

koordinatoriai 

Klaipėdos 

padegoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

28 d.  

8.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Mokytojo, dirbančio 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, 

kompetencijų tobulinimas” IV modulio 

edukacinė išvyka „„Mąstymo mokyklos“ 

metodikos elementų taikymo galimybės 

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ 

ugdymo procese“ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės lopšelio -

darželio „Pasaka“ 

mokytojai 

Šiaulių lopšelis-

darželis „Pasaka“ 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

29 d.  

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Muzikos mokytojų asmeninio 

tobulėjimo ir mokėjimo mokytis 

kompetencijų tobulinimas“ II modulio 

praktinis užsiėmimas „Grojame ukulele“ 

Diana Paulauskienė 

Plungės r. Liepijų 

mokyklos Platelių skyriaus 

muzikos vyr. mokytoja, 

Andrius Krivickas 

Plungės r. Platelių meno 

mokyklos vyr. mokytojas 

Muzikos mokytojai Plungės paslaugų 

ir švietimo 

pagalbos centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 
7 d.  

13.30 

Gerosios patirties sklaida 

„Netradiciniai ugdymo(si) būdai – mąstymo žemėlapių 

panaudojimas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“ 

Plungės l.d. „Raudonkepuraitė“ 

mokytojai 

Loreta Čiuželienė 

Plungės l.d. „Pasaka“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Sonata Pakalniškienė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Plungės l.d. „Pasaka“ spec. 

pedagogė – logopedė metodininkė, 

Vitalija Rėkašienė 

Plungės l.d. „Pasaka“ vyr. 

mokytoja, 

Jūratė Endrikienė 

Plungės l.d. „Pasaka“ 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

7 d. 

15.00 

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Informacinių technologijų 

mokytojai 

Rasa Vilimienė-Jurkė 

informacinių technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

7 d.  

15.00 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

„Gerosios patirties sklaida" 

Pranešėja - Renata Gudienė, Plungės „Saulės" 

gimnazijos matematikos vyr. mokytoja 

Matematikos mokytojai Vilma Augustinienė 

matematikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

11 d. 

14.00 

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Pradinių klasių mokytojai Erika Žemgulienė 

pradinių klasių mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

11 d.  

15.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Ugdymo įstaigų muzikos 

mokytojai 

Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

12 d. 

15.00 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Geografijos mokytojai Ingrida Tamošauskienė 

geografijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą 

13 d. 

14.30 

Dailės ir technologijų mokytojų metodinių būrelių 

pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Dailės ir technologijų mokytojai Lina Ruginienė 

dailės mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Edita Selenienė 

technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

13 d.  

15.00 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Fizinio ugdymo mokytojai Jurgita Krasauskienė 

fizinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 
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14 d.  

13.15 

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 metinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

14 d. 

15.00 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Erasmus+ project  „Hooked on Mathematics“: „Wow“ 

moments, creative active learning and growth  

Pranešėja – Ligita Erminaitė, Plungės „Saulės“ 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Anglų kalbos mokytojai Jūratė Varpiotienė 

anglų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

14 d.  

16.00 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Lietuvių kalbos mokytojai Rita Barniškienė 

lietuvių kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

15 d.  

14.00 

Fizikos, biologijos, chemijos mokytojų  metodinių 

būrelių pasiatrimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Fizikos, biologijos, chemijos 

mokytojai 

Verinika Tilindienė 

fizikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Judita Narutavičienė 

biologijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė, 

Indra Niedvarienė 

chemijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės technologijų ir 

verslo mokykla 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą 

19 d.  

15.00 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Rusų kalbos mokytojai Dana Kryževičienė 

rusų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali aplinka 

21 d. 

14.00 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Socialiniai pedagogai Jolanta Adomauskienė 

socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

22 d.  

10.30 

Metodinė diena 

„Netradiciniai ugdymo(si) būdai – mąstymo žemėlapių 

panaudojimas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“ 

Klaipėdos miesto ir Klaipėdos r. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Loreta Čiuželienė 

Plungės l.d. „Pasaka“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

Plungės l.d. „Pasaka“ 

28 d.  

14.30 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2021-2022 m. m.“ 

Istorijos mokytojai Danutė Užkurienė 

istorijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

KITA VEIKLA 



6 

 

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)  

 

Laima Galvanauskienė, 

Vida Mylimienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(konsultacijos galimos ir 

nuotoliniu būdu) 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

1, 7, 8, 12, 15, 19, 21, 22, 

26, 29 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

7, 14, 21, 28 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 

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  

Pagal poreikį  Paskaitos pedagoginėmis psichologinėmis 

temomis  

Mokiniai, tėvai, pedagogai PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  

Darbų pateikimas 

pratęstas iki spalio 20 d.  

Piešinių konkursas pradinių klasių mokiniams 

„Superherojus“ iš Savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

Rajono pradinių klasių mokiniai  PPT skyriaus specialistai Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 
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finansuojamos programos projekto 

„Psichologinio raštingumo mokykla“  

 

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 

(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 Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius arba nuotoliniu 

būdu 

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“ 

Plungės r. Liepijų mokyklos 

mokinės 

(Dalyvių skaičius ribotas 10-12) 

PPT skyriaus psichologai  Plungės r. Liepijų mokykla 

arba nuotoliniu būdu  

_______ Paskaitos švietimo įstaigose  pagal poreikį PPT skyriaus specialistai ______ 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

6 d. 

9.00 

Edukacinė - kultūrinė išvykaį Telšius 

Išvykstame 9.00 iš (mažosios) MAXIMA parduotuvės 

aikštelės 

Namų ūkio ir Kultūros fakultetų 

klausytojai 

Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė, 

Danutė Argavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

Telšiai 

 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

7 d. 

11.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

12 d.  

14.00 

Moterų klubas 

„Preverkim savo žinių kraitelę“ 

Moterų klubo narės Janina Ramanauskienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą 

20 d. 

14.00 

Paskaita 

„Harmonijos, sveikatos ir sėkmės PIN kodas“ 

Lektorė – Virginija Servutienė, psichologė 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

21 d 

14.00 

Diskusijų klubas Diskusijų klubo nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

26 d. 

14.00 

Poezijos mylėtojų klubas 

„Prisiminkim tuos, kurių nėra šalia...“ 

Poezijos mylėtojų klubo nariai Janina Ramanauskienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

27 d.  

14.00 

Paskaita 

„Nuo Lietuvos problemų pabėkime į Afriką“ 

 

Lektorius – Stanislovas Tutlys, Plungės TAU rektorius 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

klausytojai 

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 

grafiką 

TAU klausytojų dainavimo užsiėmimai 

 

Vadovė - Rūta Černeckienė 

TAU studentai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(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 

mailto:plungessuaug@gmail.com
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Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

Gintautas Rimeikis 

 

2021-09-30 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


