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 „Sustok šią akimirką, palik savo darbus ir apsidairyk aplinkui.“ 

(Thomas Carlyle) 

 

TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2021-12-30  

2022 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-102 
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 

5 d.  

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Psichologinės gerovės ir 

psichikos sveikatos stiprinimas pedagogų 

darbe“ II modulio edukacinė išvyka 

„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

stiprinant pedagogų psichinę sveikatą 

Kupiškio rajono pavyzdžiu“ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo 

Narutavičiaus 

gimnazijos 

pedagogai 

 

Kupiškis Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

5 d.  

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Pažink mokinį, padėk atrasti ir 

suprasti“ II modulio seminaras „Minčių ir 

emocijų valdymas. Kaip išlikti darnoje 

su savimi ir kitais, priimti pokyčius, 

iššūkius, naujus patyrimus?“ 

Jolanta Karvelienė 

psichologė-psichoterapeutė 

 

Plungės akademiko 

Adolfo Jucio 

progimnazijos 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

5 d. 

11.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Įtraukaus bendradarbiavimo 

poreikis ir galimybės: mokytojai-tėvai- 

mokiniai“ II modulio praktinės patirties 

sklaidos renginys „Gimnazijos 

bendruomenės narių bendradarbiavimo 

aspektai“ 

 

Miša Jakobas 

Vytauto Didžiojo 

universiteto licėjaus 

„Sokratus“ mokytojų 

mentorius 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

5 d.  

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Įtraukusis ugdymas – 

kokybiškas ugdymas kiekvienam 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam 

Sima Kuzmickienė, 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro ergoterapeutė, 

Gintarė Vičienė 

Specialieji 

pedagogai, 

logopedai, 

ikimokyklinio, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centras  

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/
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vaikui“ II modulio seminaras „Mokinių, 

turinčių raidos sutrikimų. Sensorikos 

sutrikimai“ 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro ŠPK skyriaus vedėja, 

psichologė 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

7 d.  

9.30  

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Psichologinės gerovės ir 

psichikos sveikatos stiprinimas pedagogų 

darbe “ III modulio seminaras 

„Pedagogų perdegimo sindromas ir kaip 

jo išvengti?“ 

Inga Motuzaitė 

VŠĮ „Aukim“ 

psichoterapeutė 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo 

Narutavičiaus 

gimnazijos 

pedagogai 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo 

Narutavičiaus 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

7 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių raidos 

sutrikimų, ugdymo iššūkiai ir galimybės“ 

III modulio seminaras „Vaikų, turinčių 

raidos sutrikimų, sensorikos ypatumai; 

elgesio problemų atpažinimas ir 

pagalbos būdai“ 

 

Gintarė Vičienė 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro ŠPK skyriaus vedėja, 

psichologė, 

Nijolė Jackūnienė 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro specialioji pedagogė 

metodininkė, 

Sima Kuzmickienė, 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro ergoterapeutė 

Plungės lopšelio-

darželio „Nykštukas 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Nykštukas“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt  

V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

6 d.  

10.00 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gerosios patirties sklaida. Aktyvūs pamokos metodai, 

skatinantys mokinių smalsumą ir motyvaciją“ 

Istorijos mokytojai Danutė Užkurienė 

istorijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

11 d. 

15.00 

 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Geografijos pamokų skaitmeninis turinys“ 

Geografijos mokytojai Ingrida Tamošauskienė 

geografijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

14 d.  

15.00 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

• „Atomo sandara. Planetinis atomo modelis“ – 

Aurelija Lukočienė, Plungės „Saulės“ 

gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė 

Chemijos mokytojai Indra Niedvarienė 

chemijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

KITA VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

- Konsultacijos „Ilgalaikių (40 val.) kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimas, akreditacija ir 

įgyvendinimas“ 

Švietimo įstaigų vadovai, 

mokytojai  

(iš anksto susitarus individualiai)  

Vida Mylimienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(konsultacijos galimos ir 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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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 

 

 

 nuotoliniu būdu) 

PARODOS 

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 9 d.  Kilnojamoji paroda  

„Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Ilma Zaborskienė 

Bronė Valužienė 

Viktoras Raibužis 

Plungės „Saulės“ gimnazija 

10-23 d.  Kilnojamoji paroda  

„Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Jolanta Miltenė 

Viktoras Taibužis 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazija 

Nuo 24 d. Kilnojamoji paroda  

„Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Ina Jakubėnienė Plungės r. Liepijų mokykla 

(Platelių skyrius) 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

04, 06, 07, 11, 13, 14, 

18, 20, 21, 25, 27, 28 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

06, 13, 20, 21 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, 

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  
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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  

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“ 

2021metų.  

Tėvai, pedagogai  

(Dalyvių skaičius ribotas – 20) 

PPT skyriaus specialistai Nuotoliniu būdu  

Rengti sąrašus ir 

pristatyti iki 

 vasario 10 d.  

Ikimokyklinės įstaigos: 

1 lentelė – Pagalbos gavėjų sąrašas; 

3 lentelė – Vaikų, kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašas;  

• Specialiosios pagalbos gavėjų sąrašas 

(mokinio padėjėjų). 

 

Mokyklos: 

1 lentelė – Pagalbos gavėjų sąrašas; 

4 lentelė – Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimus, sąrašas;  

• Specialiosios pagalbos gavėjų  sąrašas 

(mokinio padėjėjų) 

Ugdymo įstaigos  PPT specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

18 d. 

11.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai TAU taryba Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 



5 

 

19 d. 

14.00 

Paskaita (tęsinys) 

„Streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio 

diabeto atsiradimui. Streso valdymas“ 

Lektorė – Rūta Zajauskienė, psichologė 

TAU studentai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 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) 

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 

2021-12-30 

 

 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


