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„Būk geležinė statinė, riedanti grindiniu, 

 iš kurios varva medus.“ 
(Vytauto Kernagio perfrazuota Lui 

Armstrongo dainos eilutė) 

 

TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2022-04-29 

2022 M. GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-61 
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 

Vyksta  Tęstiniai mokymai 

„Dėmesingu įsisąmoninimu (minfulness) 

grįsta streso valdymo programa“ 

Vaida Vaičikauskienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyriaus psichologė 

Įvairių dalykų 

mokytai, mokinių 

tėvai 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

4-5 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kompetencijų ugdymas per įvairias 

veiklas“ III modulio (12 val.) seminaras 

„Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip 

dirbti vadovaujantis rekomendacijomis 

„Žaismė ir atradimai“?“ 

Auksė Buožienė 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-

darželio „Žiedelis“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

Dorutė Dambrauskienė 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai  

pagal iš anksto 

suderintą sąrašą 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

5 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ IV modulio seminaras 

„Sensorikos ypatumai: vaikų, turinčių SUP, 

sensorinio lavinimo strategijos“ 

Sima Kuzminskienė 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro  

ergoterapeutė 

Plungės lopšelio-

darželio „Rūtelė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Rūtelė“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

6 d.  

11.00 

„Ankstyvojo amžiaus vaikų mokymo groti 

akardeonu metodika“ 

Laima Jundulienė 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos akordeono 

mokytoja metodininkė 

Muzikos/meno 

mokyklų 

mokytojai, 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

muzikos mokytojai 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 
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9 d. 

12.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Kompetencijų ugdymas pamokoje. Nuo idėjos 

iki įgyvendinimo“ III modulio seminaras 

,,Gabūs mokiniai: savybės, atpažinimas ir 

kompetencijų ugdymas“ 

Doc.dr. Sigita 

Girdzijauskienė 

Vilniaus universiteto 

Filosofijos fakulteto 

dėstytoja 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

 

Plungės r. Kulių 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

11 d.  

12.00 

„Darbo su džiazo solistais, ansambliais ir 

orkestrais, specifika“ 

Eugenijus Vedeckas 

Vievio meno mokyklos 

direktorius, mokytojas 

metodininkas 

Muzikos mokytojai Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

11 d.  

13.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Muzikos mokytojų asmeninio tobulėjimo ir 

mokėjimo mokytis kompetencijų tobulinimas“ 

III modulio seminaras ,,Emocinis intelektas ir 

koučingas ugdymo įstaigose“ 

 

 

Ieva Šličiuvienė  

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos 

koncertmeisterė 

metodininkė, 

Edita Ambrozaitienė 

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos muzikinį 

ugdymą organizuojančio 

skyriaus vedėja, mokytoja 

metodininkė 

Muzikos mokytojai Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

13 d. 

11.00  

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Fizinis ugdymas formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo kontekste“ I modulio seminaras 

„Pažink savo kūną. Stuburo ir kūno 

sveikatingumas“ 

Nojus Berlinskas 

sporto sveikatingumo 

treneris 

Fizinio ugdymo 

mokytojai,  

treneriai, pradinių 

klasių ir kt. dalykų 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnaija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

17 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ II modulio seminaras „Įtraukusis 

ugdymas darželyje: iššūkiai ir galimybės“  

Gintarė Vičienė, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro ŠPK 

skyriaus vedėja, psichologė 

 

Plungės lopšelio-

darželio 

„Raudonkepuraitė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis 

„Raudonkepuraitė“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

18 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ IV modulio seminaras  

„Vaikų, turinčių SUP, muzikinio ugdymo 

galimybės ir strategijos darželio grupėje“ 

Jurgita Arlauskienė 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro  

muzikos mokytoja 

metodininkė 

 

Plungės lopšelio-

darželio „Saulutė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Saulutė“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

19 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokinių poreikių ir gebėjimų atpažinimas ir 

ugdymo pritaikymas“ IV modulio metodinė 

diena ,,Įtraukusis ugdymas: nuo teorijos 

Inga Litvinienė 

Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazijos 

direktorė, 

Plungės Adolfo 

Jucio progimnazijos 

ir kitų Plungės 

rajono mokyklų 

Plungės akademiko 

Adolfo Jucio 

progimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 
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praktikos link“ 

 

Ilona Gasauskienė, 

Danguolė Alčauskienė  

direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

mokytojai 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

5 d. 

13.00 

Metodinė diena  

Projektinių veiklų pristatymas „Technologijų panaudojimas 

mokinių skaitmeninių kompetencijų ir kūrybiškumo 

ugdymui pradinėse klasėse“ 

Pradių klasių mokytojai Kristina Riaukienė, 

Rasita Paulauskienė  

Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių 

mokytojos metodininkės 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

6 d.  

14.30 

Ugdymo karjerai koordinatorių metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Naujos karjeros galimybės jaunimui. Susitikimas su UK 

platformos „Spotiself“ komandos nariu Dovydu Laukiu 

Ugdymo karjerai koordinatoriai Irena Norgėlienė 

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

ugdymo karjerai koordinatorė, 

Daiva Gramalienė 

ugdymo karjerai koordinatorių 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės „Saulės“ gimnazija 

11 d. 

13.00 

Ugdymo karjerai koordinatorių metodinio būrelio 

pasitarimas 

Ugdymo karjerai metodinio būrelio susitikimas su LSMU 

atstovais. „Naujienos renkantis medicinos studijas“ 

 

Ugdymo karjerai koordinatoriai Irena Norgėlienė 

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

ugdymo karjerai koordinatorė, 

Daiva Gramalienė 

ugdymo karjerai koordinatorių 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės „Saulės“ gimnazija 

17 d. 

16.00 

IT mokytojų metodinio būrelios pasitarimas  

„Kompetencijų vertinimo instrumentai. Informatikos 

mokytojo dalykinių kompetencijų tobulinimas“ 

Pranešėjos: Rasa Vilimienė – Jurkė, Plungės akad. A. Jucio 

progimnazijos IT mokytoja metodininkė,  

Ingrida Sungailienė, Plungės r. Kulių gimnazijos IT mokytoja 

metodininkė 

Informacinių technologijų 

mokytojai 

Rasa Vilimienė – Jurkė, 

informacinių technologijų 

mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

26 d. 

9.30-

11.30 

Plungės rajono (kaimų/miestelių) ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų žygis 

„Mes - Kuliuose“ 

Plungės rajono kaimų/miestelių 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

grupės ir jų mokytojos 

A. Grevienė, 

A. Saudargienė, 

D. Narkevičienė, 

G. Adomaitienė 

Plungės r. Kulių gimnazija 

27 d.  

12.00 

Rajoninis pradinių klasių mokinių meninio skaitymo 

konkursas  

Rajono pradinių klasių mokiniai, 

mokytojai 

Daiva Griguolienė, 

Laima Žilinskienė 

 

Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija 

KITA VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 
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- 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) 

27 d. 

17.00 

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas  

„Platelių ežero salų padavimai ir legendos“ 

 

Lietuvos Respublikos bendrojo 

ugdymo ir neformalaus vaikų 

švietimo mokyklų 6 – 19 metų 

mokiniai 

Lina Ruginienė 

Plungės r. Platelių meno 

mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė  

Plungės r. Platelių meno 

mokykla 

17 d.  

12.00 

Plungės rajono mokyklų pradinių klasių mokinių lietuvių 

kalbos konkursas 

Raštingiausias pradinukas“ 

Registruotis iki gegužės 13 d. mob. tel.: 

Alma Mikalauskienė tel. 8682 19486 

Alma Tipšienė tel. 8 618 03816 

 

Plungės r. bendrojo lavinimo 

mokyklų 1- 4 klasių mokiniai:  

po 1 mokinį iš kiekvienos klasės 

Turėti savo rašiklius 

 

Alma Mikalauskienė 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė, 

Alma Tipšienė 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos 

pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Plungė r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

31 d. 

12.00 

Viktorina 

„Plungė – mano gimtasis miestas“ 

9-10 klasių mokiniai Plungės rajono savivadybės 

administracijos Švietimo ir 

sporto skyrius, 

istorijos mokytojai 

Žemaičių dailės muziejus 

PARODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Vyksta Plungės „Babrungo“ progimnazijos mokinių kūrybinių darbų 

paroda V. Mačernio metams paminėti 

„Iliustruoju Mačernį“ 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Jolanta Miltenė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

03, 05, 06, 10, 12, 

13, 17, 19, 20, 24, 

26, 27, 31 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

05, 12, 19, 26 d. Komandinis vertinimų rezultatų aptarimas PPT specialistai PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 
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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, mokytojai  PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  

Ketvirtadieniais  

(8 savaitės) nuo 

17.00 iki 18.30  

Sąmoningos tėvystės programa / mindfull parenting 

(mp)  

 

Tėvai Vaida Vaičikauskienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Gegužės mėn. 

mėn.  

Psichologų praktikos moderavimas Psichologai praktikantai  Vaida Vaičikauskienė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

 

 

 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Data bus 

tikslinam

a 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Adomas Kripas Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

11 d.  

17.15 

Susitikimas su rašytoju Laurynu Katkumi 

Knygos „Nakvynė Berlyne“ pristatymas 

 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

 

Plungės rajono 

savivladybės Viešoji 

biblioteka 

17 d. 

10.00 

NACIONALINĖS TAU ASOCIACIJOS PROJEKTO 

Kūrybinės dirbtuvės 

„Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti!“ 

 

Telšių, Rietavo, Plungės TAU 

klausytojai 

dr. Z. Žebrauskienė 

NTAUA prezidentė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

18 d. 

14.00 

Paskaita 

„Pirmos pagalbos suteikimas“ 

Lektorė – Aistė Jakočiūnė, Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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23 d. 

14.00 

Susitikimas su seimo nariu Giedriu Surpliu 

Knygos „Laimėti – ne nuodėmė: krikščioniškas požiūris į 

sėkmę ir lyderystę“ pristatymas 

Pasaulio pažinimo ir kitų fakultetų  

klausytojai 

Vida Mylimienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

26 d. 

12.00 

Edukacinė išvyka į Daivos ir Donato Abručių sodybą 

,,Medaus klėtelė“ 

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

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 

 

2022-04-29 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 
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