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 „Laisvė reiškia atsakomybę. Štai kodėl dažnas jos bijo“ 

 (George Bernard Shaw) 

 

TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2022-01-31  

2022 M. VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-17 
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 

14 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokinio pažangos matavimas bei išmokimo 

stebėjimas siekiant ugdymo(si) pažangos” II 

modulio edukacinė išvyka ,,STEAM 

ugdymas, orientuotas į mokinių ugdymo(si) 

pažangą“ 

Jungtinė lektorių grupė 

 

Plungės 

technologijų ir 

verslo mokyklos 

mokytojai 

Telšių STEAM 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

14 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Savivaldaus ir personalizuoto mokymo/si 

organizavimas pamokoje: nuo uždavinių, 

sėkmės kriterijų iki grįžtamojo ryšio“ III 

modulio seminaras „Formuojamasis 

vertinimas individualiai pažangai skatinti 

pamokoje“ 

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 

15 d.  

12.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties 

dermė pamokoje taikant savivaldį ir 

personalizuotą mokymąsi“ 

III modulio seminaras „Formuojamasis 

vertinimas individualiai pažangai skatinti 

pamokoje“ 

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 

17 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Vaikų, turinčių raidos sutrikimų, ugdymo 

iššūkiai ir galimybės“ 

III modulio seminaras „Individualių ugdymo 

ir pagalbos planų sudarymas vaikams, 

Gintarė Vičienė 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro ŠPK 

skyriaus vedėja, 

psichologė, 

Plungės lopšelio-

darželio 

„Nykštukas“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Nykštukas“ 

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/


2 

 

turintiems SUP. Metodinių priemonių 

pritaikymas“ 

 

Nijolė Jackūnienė 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro specialioji 

pedagogė metodininkė, 

Sima Kuzmickienė, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro 

ergoterapeutė 

22 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ I modulio seminaras „Įtraukusis 

ugdymas darželyje: iššūkiai ir galimybės“ 

Gintarė Vičienė, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro ŠPK 

skyriaus vedėja, 

psichologė, 

Nijolė Jackūnienė, 

spec. pedagogė – 

metodininkė, 

Jurgita Arlauskienė 

muzikos mokytoja – 

konsultantė, 

Sima Kuzmickienė 

ergoterapeutė 

Plungės lopšelio-

darželio „Saulutė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Saulutė“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

23 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ I modulio seminaras „Įtraukusis 

ugdymas darželyje: iššūkiai ir galimybės“ 

Gintarė Vičienė, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro ŠPK 

skyriaus vedėja, 

psichologė, 

Nijolė Jackūnienė, 

spec. pedagogė – 

metodininkė, 

Jurgita Arlauskienė 

muzikos mokytoja – 

konsultantė, 

Sima Kuzmickienė 

ergoterapeutė 

Plungės lopšelio-

darželio „Rūtelė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Rūtelė“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

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

15.00 

IT mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

❖ „Pasiekimų vertinimo pokyčiai 

informatikos pamokoje“ – Rasa Vilimienė, Plungės akad. 

A. Jucio progimnazijos informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė; 

❖ Integruota informacinių technologijų ir 

chemijos pamoka „Degimo reakcijų lygčių rašymas. 

Rezultatų pateikimas“ – Daiva Pupinikienė, Plungės 

„Saulėsׅ“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė 

Informacinių technologijų 

mokytojai 

Rasa Vilimienė - Jurkė 

IT mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

14 d.  12 klasės mokinių kalbinis praktikumas  

„Pasiruošk anglų kalbos egzamino kalbėjimui be streso“ 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus, Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus ir Kulių gimnazijų 

anglų kalbos mokytojai bei 12 

klasių mokiniai, laikantys anglų 

kalbos valstybinį brandos 

egzaminą 

Viktorija Petrutienė, 

Silvija Petrikienė 

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus 

anglų k. mokytojos, 

Daiva Katkuvienė 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazijos anglų k. 

mokytoja, 

Lolita Petraitienė-Petrauskienė 

Liepijų mokyklos anglų k. mokytoja 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija  

15 d. 

9.00 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas Ugdymo įstaigų psichologai Nijolė Daunienė 

psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

17 d. 

10.00 

Praktinės patirties sklaida 

Pažintis su „Mažuoju golfu“ 

 

Pradinio ugdymo mokytojai Vitalija Lukavičienė 

Liepijų mokyklos Platelių skyriaus 

pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Plungės Senamiesčio 

mokykla 

17 d. 

14.00 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

 

Tikybos mokytojai Danguolė Alčauskienė 

tikybos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

KONFERENCIJA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

3 d.  

14.00/ 

10 d.  

10.00 

Respublikinė konferencija – virtualus festivalus 

„NEŠUOSI LIETUVĄ SAVO ŠIRDYJE“ 

 

Pedagogai, švietimo pagalbos 

specialistai, dirbantys su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais 

Jurgita Arlauskienė 

Plungės specialiojo ugdymo centro  

muzikos mokytoja metodininkė, 

Gintarė Vičienė 

Plungės specialiojo ugdymo centro 

ŠPK skyriaus vedėja, 

Violeta Gėrybienė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 
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Plungės specialiojo ugdymo centro 

pradinio ugdymo mokytoja 

14 d. 

10.00 

Rajoninė pradinių klasių mokinių praktinė konferencija 

„Mažieji STEAMukai 2022“ 

Pradinių klasių mokiniai, 

mokytojai 

Rasa Stonkienė 

Senamiesčio mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Gitana Kurmanskienė, 

Aušra Jašinskienė, 

Erika Žemgulienė, 

Vilma Šimkienė 

Senamiesčio mokyklos pradinio 

ugdymo mokytojos 

Plungės Senamiesčio 

mokykla 

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)  

 

Laima Galvanauskienė 

Vida Mylimienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(konsultacijos galimos ir 

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 

 

Vasario 

7-kovo 7 

d. 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų virtuali paroda 

„Geltona, žalia raudona“ 

skirta svarbiausiems Lietuvos respublikos istoriniams 

įvykiams - Vasario 16-ąjai ir Kovo-11-ąjai paminėti 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogai ir 

ugdytiniai. 

Kristina Valienė 

Lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

Iki 6 d. Kilnojamoji paroda  

„Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Ina Jakubėnienė Plungės r. Liepijų mokykla 

(Platelių skyrius) 

7–27 d.  Kilnojamoji paroda  

„Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Lina Ruginienė 

Rita Brasienė 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija 
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Iki 25 d. Platelių meno mokyklos mokytojų kūrybinių darbų paroda 

„Veikimai“ 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Vaida Blistrubienė 

Liudvika Švedė 

Žemaitijos nacionalinis 

parkas 

(Platelių dvaro arklidės) 

Nuo 28 d.  Kilnojamoji paroda  

„Tautodailės atspindžiai“ 

skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Rita Garjonienė 

Alma Vilnienė 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

01, 03, 04, 08, 10, 11, 

15, 17, 18, 22, 24, 25 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

03, 10, 17, 24 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  

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  

Nuo 15 dienos kiekvieną 

antradienį (8 savaitės) nuo 

17.00 iki 18.30 val. 

Sąmoningos tėvystės programa / mindfull 

parenting (mp) (renkama grupė) 

Registracija tel. 868471201  

Tėvai (turintys galimybių pasą) Vaida Vaičikauskienė   Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

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) 

Ugdymo įstaigos  PPT specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 
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Mokyklos: 

1 lentelė – Pagalbos gavėjų sąrašas; 

4 lentelė – Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimus, sąrašas;  

• Specialiosios pagalbos gavėjų  sąrašas 

(mokinio padėjėjų) 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO ( TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Data bus 

tikslinams 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai TAU taryba Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

2 d. 

14.00 

Kūrybinės dirbtuvės „Gėlės sniege“ 

 

Lektorė – Edita Selenienė, Plungės Senamiesčio mokyklos 

technologijų mokytoja metodininkė 

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

15 d.  

12.00 

Popietė, skirta vasario 16-ąjai paminėti 

❖ Parodos „Nepriklausomos Lietuvos pinigai“ 

pristatymas. Kolekcionierius A. Papievis; 

❖ Maironio knygos „Lietuvos istorija“ pristatymas  

B. Pocius, D. Ardavičienė 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

Plungės rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

17 d. 

14.00 

Paskaita (tęsinys) 

„Streso reikšmė širdies, 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) 

23 d. 

14.00 

Paskaita  

„Vytautas Mačernis. Žemaičių Kalvarija. Šarnelė“ 

Lektorius- Bronius Kleinauskas, Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos geografijos 

mokytojas metodininkas 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

klausytojai 

Vida Mylimienė 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 klausytojai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU klausytojų dainavimo užsiėmimai 

 

Vadovė - Rūta Černeckienė 

TAU klausytojai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(Dalyviai privalo turėti 

galiojantį galimybių pasą) 
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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 

2022-01-31 

 

 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


