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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: 

 

Adomas Kripas 

2021-11-30  

2021 M. GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-88 
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 

1/9 d.  

13.15 

„Efektyvios šiuolaikinės pamokos 

didaktiniai aspektai“ 

 

Olivija Saranienė 

NMVA vadovaujančioji 

išorės vertintoja 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinės 

mokyklos mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

2 d.  

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokyklos bendruomenės 

augimas: mikroklimato kūrimas ir 

stiprinimas“ V modulio edukacinė išvyka 

„Mokyklos bendruomenės telkimas ir 

mikroklimato stiprinimas“ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos mokytojai 

Mažeikių r. 

Urvikių kultūros 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

3 d.  

13.30 

Edukacinė išvyka „Kiek žmonėse yra 

gyvas rūpestis tuo, kas paveldima“ 

 

Jungtinė lektorių grupė Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos mokytojai 

Plungės r. Plateliai Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

8 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių raidos 

sutrikimų, ugdymo iššūkiai ir galimybės“ 

II modulio seminaras „Struktūruota 

ugdymo(si) aplinka ir organizavimas 

grupėje/darželyje“ 

Sima Kuzmickienė, 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro ergoterapeutė, 

Jurgita Arlauskienė  

Plungės specialiojo ugdymo 

centro muzikos mokytoja - 

konsultantė 

Plungės lopšelio-

darželio „Nykštukas 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis 

„Nykštukas“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt  

V. Mylimienė 

8 d.  

14.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Biologijos pamokos kokybės 

tobulinimas“ I modulio seminaras 

„Patyriminis mokymas(is) biologijos 

Dalia Daukšienė 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos biologijos vyr. 

mokytoja 

Biologijos mokytojai Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

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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pamokose. Laboratorinių darbų 

vertinimas ir įsivertinimas“ 

10 d.  

15.00 

Edukacinė išvyka ,,Žemaičių 

etnokultūros tradicijų puoselėjimas ir jų 

panaudojimas ugdymo procese“ 

Jungtinė lektorių grupė Mažeikių „Jievaro“ 

pagrindinė mokykla 

Plungės r. Plateliai Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

14 d.  

14.30 

Edukacinė išvyka ,,Žemaičių 

etnokultūros tradicijų puoselėjimas ir jų 

panaudojimas ugdymo procese“ 

Jungtinė lektorių grupė Rietavo L. Ivinskio 

gimnazijos mokytojai 

Plungės r. Plateliai Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

16 d.  

15.00 

Edukacinė išvyka „Kiek žmonėse yra 

gyvas rūpestis tuo, kas paveldima“ 

 

Jungtinė lektorių grupė Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos 

mokytojai 

Plungės r. Plateliai Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

20/21 d. 

14.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokinio pažangos matavimas 

bei išmokimo stebėjimas siekiant 

ugdymo(si) pažangos“ I modulio seminaras 

„Formuojamasis vertinimas 

individualiai pažangai skatinti 

pamokoje“ 

Prof.dr. Aušra 

Kazlauskienė, 

doc.dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės akad. Adolfo 

Jucio progimnazijos 

mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

22 d. 

10.00 

„Džiazinės muzikos svarba ugdant 

jaunimo kūrybinius gebėjimus ir 

saviraiškos laisvę“ 

Jungtinė lektorių grupė Varinių pučiamųjų 

instrumentų 

mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

27 d.  

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokinių pasiekimų ir 

pažangos stebėjimas, fiksavimas, 

vertinimas ir grįžtamamsis ryšys“ I 

modulio seminaras „Formuojamasis 

vertinimas individualiai pažangai 

skatinti pamokoje“ 

Prof.dr. Aušra 

Kazlauskienė, 

doc.dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos 

mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

28 d.  

 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Akademinių pasiekimų ir 

asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ 

III modulio edukacinė išvyka „Edukacinių 

aplinkų kūrimas ir jų panaudojimas 

ugdymo procese“ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės r. Liepijų 

mokyklos mokytojai 

Kauno r. 

Raudondvaris 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

28 d.  

9.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Inovatyvus darželis su 

STEAM“ II modulio konferencija 

„STEAM – Atrask, išbandyk, patirk“ 

 

Asta Baltuonienė 

Plungės l.d. „Vyturėlis“ 

direktorė, 

Nijolė Gasauskienė, 

Audronė Norvaišienė  

Plungės r. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

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/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Pranešimą skaitys doc. Dr. Sigita Burvytė direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, 

Dovilė Žalandauskienė 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja 

28 d.  

9.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Įtraukaus bendradarbiavimo 

poreikis ir galimybės: mokytojai-tėvai- 

mokiniai“ 

I modulio seminaras „Tėvų ir mokytojų 

komunikacija: iššūkiai, grėsmės, 

galimybės“ 

Aurelija Ananjevaitė 

vaikų ir suaugusių 

psichologė, šeimos 

konsultantė, mokymų 

lektorė 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

29 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Asmeninių ir mokėjimo 

mokytis kompetencijų tobulinimas. 

Lyderystės ugdymas ir atsakomybė“ V 

modulio praktinis užsiėmimas -refleksija 

„Emocinės sveikatos stiprinimo svarba 

darniam bendruomenės vystymuisi“ 

Linas Švirinas 

muzikos pedagogas, 

studijos „Grock“ vadovas 

Plungės. r. Kulių 

gimnazija 

Plungės. r. Kulių 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

Nuo 

gruodžio 1 

d. iki 2022 

sausio 6 d. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų fotografijos paroda  

,,Nykštukų dirbtuvėlėje“ 

Plungės rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, pedagogai 

Birutė Razutienė, 

Plungės l.d „Saulutė“ direktorė, 

Janina Gramauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Elena Alonderienė, 

Jolanta Spiridonovienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

metodininkės 

Plungės lopšelis – darželis 

,,Saulutė“ 

1-23 d. Respublikinis 1- 4 klasių mokinių kūrybinių darbų 

konkursas „Žiemos pasaka” 

1-4 klasių mokiniai Alma Tipšienė,  

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos pradinių 

klasių mokytoja metodininkė,  

Lina Brasienė,  

Virginija Virmauskienė,  

Zita Vagnorienė  

pradinių klasių vyr. mokytojos 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija 

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

9.30 

Viktorina 

„Kalėdinė matematika“ 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus ir Plungės r. 

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazijų 5-9 kl. specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių komandos 

Eglė Gedrimaitė 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus gimnazijos 

spec. pedagogė-logopedė, 

Miglė Kelpšienė 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos specialioji 

pedagogė 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

28 d. 

10.00 

Metodinė diena  

,,Profesinių kompetencijų ir mokytojo emocinės 

jausenos ryšys. Kolega kolegai: gerosios patirtys“ 

 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai 

Janina Pociutė  

Plungės „Babrungo" progimnazijos 

direktorė, 

Jūratė Varpiotienė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Plungės „Babrungo“ 

progimnazija 

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) 

9-23 d.  Edukacinė savaitė 

„TVM KALĖDOS“ 

Plungės rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokytojai, mokiniai, 

TAU klausytojai 

Alma Galminienė 

Plungės technologijų ir verslo 

mokyklos neformaliojo švietimo 

organizatorė 

Būtina registracija 

tel.+37068267451 arba el.p. 

neformalusugdymas@plungestvm.lt 

Plungės technologijų ir 

verslo mokykla 

PARODOS 

mailto:neformalusugdymas@plungestvm.lt
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Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Vyksta  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 12 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 

Nuo 13 d.  Kilnojamoji paroda  

„Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Ilma Zaborskienė 

Bronė Valužienė 

Viktoras Raibužis 

Plungės „Saulės“ gimnazija 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

2, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 

21, 23, 28, 30d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

2, 9, 16, 23, 30 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  

Dalyvių apdovanojimas 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 
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Data ir laikas 

derinamas  

Baigiamieji renginiai paskaitos tėvams ir 

pedagogams „Psichologinės įtampos, 

nuovargio ir perdegimo valdymas“, „Mano 

vaikas priklausomas nuo kompiuterinių 

žaidimų“, Stresas ir tėvystė“ iš Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos finansuojamos programos projekto 

„Psichologinio raštingumo mokykla“ 

Tėvai, pedagogai  

(Dalyvių skaičius ribotas – 20)  

PPT skyriaus specialistai Nuotoliniu būdu  

Ketvirtadieniais  Meno terapijos 4 užsiėmimų ciklas paauglėms 

mergaitėms iš Savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

finansuojamos programos projekto 

„Psichologinio raštingumo mokykla“ 

Plungės r. Liepijų mokyklos 

mergaitės  

(grupės užbaigimas) 

PPT skyriaus psichologai  Ugdymo įstaiga arba 

nuotoliniu būdu  

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

jaunuoliai 

PPT skyriaus specialistai Pagal  poreikį  

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

7 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) 

15 d. 

14.00 

Paskaita 

„Streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio 

diabeto atsiradimui. Streso valdymas“ 

Lektorė – Rūta Zajauskienė, psichologė 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

18 d.  

14.00 

Romansų vakaras 

„GIRDITE, KAIP SKAMBA GYVENIMAS!“ 

Plungės TAU klausytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius, 

Janina Ramanauskienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto dekanė 

Plungės kultūros centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU klausytojų šokių užsiėmimai 

 

Vadovė – Aida Brazdeikienė, Plungės 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: 
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• 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 Rimeikis2021-11-30 

 

 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 

mailto:plungessuaug@gmail.com

