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SEMINARAI, KONFERENCIJOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

2 d. 

10.00 

,,Muzikos kūrinių, skirtų fortepijoniniams 

ansambliams, interpretavimas ir mokinių 

sceninės patirties ugdymas” 

Virginija Ruzgienė 

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos mokytoja 

ekspertė, 

Vilija Kneižienė  

Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko muzikos 

mokyklos mokytoja 

metodininkė,  

Inga Grušaitė 

Mažeikių Vytauto Klovos 

muzikos mokyklos 

mokytoja metodininkė  

Fortepijono 

mokytojai 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

2 d.  

18.00 

Ilgalaikės programos „Kompetencijų ugdymas 

pamokoje. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“ 

I modulio paskaita „Vaiko motyvacija veikti, 

mokytis ir siekti“ 

Evaldas Karmaza 

psichologas, pedagoginės 

psichologijos magistras, 

lektorius, Lietuvos 

psichologų sąjungos narys, 

Europos psichodramos 

instituto narys 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

10 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Socialinio pedagogo bendrųjų  kompetencijų 

tobulinimas“ I modulio seminaras 

„Socialinio pedagogo veiklos dokumentai 

mokykloje“ 

Inga Žumbienė 

Kauno Jono Jablonskio 

gimnazijos socialinė 

pedagogė 

 

Socialiniai 

pedagogai 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt  

 

V. Mylimienė 

mailto:plungessuaug@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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16 d.  

10.00 

,,Jaunųjų pianistų ruošimas konkursams. 

Balio Dvariono kūrinių interpretacijos 

principai” 

 

Virginija Ruzgienė 

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos mokytoja 

ekspertė,  

Daiva Šimkienė 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos mokytoja 

metodininkė  

Fortepijono 

mokytojai 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

17 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas 

kiekvienam specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiam vaikui“ III modulio seminaras 

„Skaitymo ir rašymo sutrikimai įtraukiojo 

ugdymo(si) kontekte“ 

Laima Paulauskienė  

Joniškio švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

tarnybos logopedė ekspertė 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

mokytojai, 

specialieji 

pedagogai, 

logopedai 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

22 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ II modulio seminaras 

„Vaikų, turinčių SUP, elgesio ir emocijų 

ypatumai, elgesio valdymo strategijos“ 

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 

23 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ II modulio seminaras  

„Vaikų, turinčių SUP, elgesio ir emocijų 

ypatumai, elgesio valdymo strategijos“ 

Gintarė Vičienė, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro ŠPK 

skyriaus vedėja, 

psichologė, 

Nijolė Jackūnienė, 

spec. pedagogė 

metodininkė, 

Jurgita Arlauskienė 

muzikos mokytoja 

konsultantė, 

Sima Kuzmickienė 

Plungės lopšelio-

darželio „Saulutė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Saulutė“ 

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/
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ergoterapeutė 

23 d.  

14.00 

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Muzikos mokytojų asmeninio tobulėjimo ir 

mokėjimo mokytis kompetencijų tobulinimas“ 

III modulio seminaras 

,,Pradinio ir pagrindinio ugdymo muzikos 

dalyko programa:naujovės ir pokyčiai“ 

Dr. Eirimas Velička 

Sokratus mokyklos 

muzikos mokytojas 

ekspertas, Vilniaus 

kolegijos lektorius 

Muzikos 

mokytojai 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

24 d.  

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Pamokos kokybė – kiekvieno mokinio 

sėkmė“ I modulio kolegialiosios patirties 

seminaras  

„Refleksyvusis mokymasis. Refleksija 

praktikoje“ 

Rasa Pakalniškienė 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazijos 

direktorė, 

Augustė Baltrūnaitė 

socialinio emocinio 

ugdymo mokytoja, 

Monika Simaitienė  

istorijos vyr. mokytoja, 

Irma Gedgaudienė 

pradinio ugdymo vyr. 

mokytoja 

Plungės r. 

Žemaičių 

Kalvarijos 

Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

25 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Vadybinių kompetencijų tobulinimas, geros 

mokyklos link“ I modulio seminaras 

,,Manipuliacijų valdymas darbo aplinkoje 

arba kaip sustabdyti ,,Lipantį ant galvos““ 

Rytis Komičius 

Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius  

Ugdymo įstaigų 

vadovai, jų 

pavaduotojai 

ugdymui 

Pramogų ir 

laisvalaikio centras 

„Porto“ 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

3 d. 

12.00 

Karjeros dirbtuvės 

„Kaip pasirinkti karjerą? Renkuosi su STEAM 

Plungės akad. Adolfo Jucio 

progimnazijos 8-os klasės 

mokiniai 

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

Ligita Erminaitė, 

lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė 

Jolanta Mažuknė, 

chemijos mokytoja ekspertė 

Sigita Žilinskienė, 

Plungės akad. A. Jucio 

progimnazijos  

Plungės „Saulės“ gimnazija 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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tikybos mokytoja metodininkė 

Odeta Erminaitė 

16 d.  

12.00-

12.45 
(5pamoka) 

Atvira dailės pamoka 7 kl. 

,,Emocinė tapyba“ 

Į atvirą pamoką registracija telefonu +370 685 69612 

 arba el. p.jolmilt@gmail.com 

Dailės, technologijų, pradinių 

klasių ir kt. dalykų mokytojai 
 

Jolanta Miltenė 

Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazijos dailės mokytoja 

metodininkė 

Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazija 

10 d. 

15.00 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Fizikos mokytojai Veronika Tilindienė 

fizikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

17 d.  

13.00 

Metodinė diena 

„Įžvalgos apie mąstymo mokyklos įrankių panaudojimą 

ugdymo procese. Kolega-kolegai"  

 

Plungės lopšelio-darželio 

„Pasaka“ bendruomenė 

Loreta Čiuželienė 

Plungės l/d „Pasaka“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Sonata Pakalniškienė 

 specialioji pedagogė logopedė 

metodininkė  

Plungės lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

25 d. Metodinė diena 

Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ geroji patirtis dirbant 

pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą 

panaudojant MĄSTYMO MOKYKLOS METODIKOS 

elementus 

Klaipėdos rajono ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogai 

Loreta Čiuželienė 

Plungės l/d „Pasaka“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Sonata Pakalniškienė 

 specialioji pedagogė logopedė 

metodininkė 

Plungės lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

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) 

1-31 d. Rajoninis, virtualus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ir pirmų klasių vaikų kūrybinių darbų (piešinių ir 

eilėraščių) projektas 

„Melagis melavo, per tiltą važiavo“ 

Plungės miesto ir rajono 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pirmų klasių ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, pedagogai 

Plungės r. Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo skyriaus logopedė 

Renata Ciparienė 

ir priešmokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja Daiva Tekorienė 

- 

Kovo 1– Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų Ikimokyklinio ir Plungės lopšelio- - 

mailto:jolmilt@gmail.com
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balandžio 

8 d. 

kūrybinių darbų virtuali paroda -konkursas  

„Velykinė foto sienelė“ 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, mokytojai 

darželio„Vyturėlis“ ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

Dovilė Zabitienė, 

Loreta Valužienė, 

Aušra Šetkauskienė 

4 d.  

8.50-

10.00 

Amatų diena Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazijos pradinių 

klasių mokiniai 

Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos pradinių klasių vyr. 

mokytojos 

Rima Bartkienė,  

Lolita Navickienė 

Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija 

PARODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Kovo 

mėn. 

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokinių kūrybinių 

darbų paroda V. Mačernio metams paminėti 

„100 V. Mačernio veidų“ 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Laima Danilevičienė,  

Silva Galvadiškytė, 

Živilė Meištininkienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

Kovo 

mėn. 

Platelių meno mokyklos mokinių piešinių ir keramikos paroda 

„Visko po truputį“ 

 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Lina Ruginienė 

Platelių meno mokyklos mokytoja 

metodininkė 

Platelių miestelio biblioteka 

Iki 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 kovo 

14 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, 15, 

17, 18, 22, 24, 25, 29, 

31 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

03, 10, 17, 24, 31 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, mokytojai Nijolė Daunienė, 

Birutė Žiūraitienė, 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 
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Vaida Vaičikauskienė 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, mokytojai PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  

Antradieniais 

(8 savaitės) 

nuo 17.00 iki 18.30  

Sąmoningos tėvystės programa / mindfull 

parenting (mp) (renkama grupė) 

Registracija tel. 868471201 

Tėvai Vaida Vaičikauskienė   Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

Kovo mėn.  Psichologų praktikos moderavimas  Psichologai praktikantai  Vaida Vaičikauskienė, 

Nijolė Daunienė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

PPT skyrius 

03, 10, 17, 24, 31 d.  

14.30 

Meno terapijos grupė 8-10 metų vaikams  

(2-4 klasė) 

Grupė vaikams  Nijolė Daunienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

30 d.  

17.15  

Paskaita „Tėvystė ir vaikų sportas“ Tėvai Giedrius Budginas 

psichologas praktikantas  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

1 d. 

14.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Adomas Kripas Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

2 d. 

14.00 

Kūrybinės dirbtuvės 

Rankų darbo šviestuvas „Gėlės sniege“ 

Lektorė – Edita Selenienė, Plungės Senamiesčio mokyklos 

technologijų vyr. mokytoja 

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

9 d.  

13.00 

Paskaita 

„Įdomūs lietuvių kalbos faktai“ 

Lektorė- Rūta Kazlauskienė, VU Šiaulių akademijos lektorė 

Kultūros ir Namų ūkio fakulteto 

klausytojai 

Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

16 d. 

14.00 

„Fizinio aktyvumo reikšmė širdies, kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto prevencijai“ 

(apsirengti sportiškai ir turėti sportinę avalynę) 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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Lektorė – Aistė Jakočiūnė, Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė 

22 d. 

14.00 

Paskaita  

„Japonijos spalvos ir skoniai“ 

Lektorius - Dr. Aurelijus Zykas, japonologas, vertėjas, 

rašytojas, keliautojas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 

„Azija LT“ įkūrėjas 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

klausytojai 

Vida Mylimienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

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 

 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU klausytojų dainavimo užsiėmimai 

Vadovė - Rūta Černeckienė 

TAU klausytojai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

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 

2022-02-28 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 


