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„Jei norite šviesa nutvieksti kitus, 

nešiokitės saulę savyje“. 
(Romainas Rolandas) 

 

 
TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2022-09-30 

2022 M. SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-93 
V. Mačernio g. 29, Plungė, tel. (8~448) 52038, 8~611 34894, el.paštas: plungessuaug@gmail.com; http:/www.plungespspc.lt  

SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

3 d. 

15.00 

Tęstinė kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Etnokultūros paveldo pažinimas ir 

puoselėjimas, ugdant vaikų kūrybiškumą bei 

kultūrines kompetencijas“  

 

Jungtinė lektorių grupė Dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

Plungės kultūros 

centras 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

5 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Tautinio savitumo ir etninės kultūros vertybių 

ugdymas“ modulis ,,Žemaičių etnokultūros 

tradicijų puoselėjimas ir jų panaudojimas 

ugdymo procese“ 

Jungtinė lektorių grupė 

 

Akmenės r. 

Dabikinės 

Vladimiro Zubovo 

mokyklos 

mokytojai 

Plungės r. Plateliai Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

 

L. Galvanauskienė 

7 d.  

12.00 

Ilgalaikės programos „Kompetencijų ugdymas 

pamokoje. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“  

IV modulio edukacinė išvyka „Mokymuisi 

palankių netradicinių aplinkų kūrimas ir 

šiuolaikinių ugdymo technologijų, praktikų, 

IT įrankių taikymas“ 

Loreta Kaltauskienė 

Klaipėdos r. Priekulės 

Ievos Simonaitytės 

gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Daiva Kačinskienė 

Klaipėdos r. Priekulės 

Ievos Simonaitytės 

gimnazijos IT mokytoja 

metodininkė  

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai 

Klaipėdos r. 

Priekulės Ievos 

Simonaitytės 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

 

L. Galvanauskienė 

13 d. Edukacinė išvyka- kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras ,,Kūrybinės jungtys, plėtojant 

meninio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą" 

Rita Urniežienė 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos direktorė, 

Dalia Stasikėlienė 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokyklos 

mokytojai 

Akmenės r. meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 
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17/18 d. 

9.00  

„Vaikų trauminės patirties įveika naudojant 

terapinį žaisliuką Hibuki" 

 

Registruojantis iki spalio 10 d. kaina 80 eurų, 

11-16 d. -95 eurai 

Dafna Sharon, 

psichologė, krizių ir traumų 

valdymo tarptautinė 

ekspertė, projekto „Hibuki 

terapija“ vadovė (Izraelis), 

Ina Finkelman 

psichoterapeutė, vaikų ir 

suaugusiųjų psichologinių 

traumų specialistė 

(Izraelis), 

Viktorija Nazarevič 

Ukrainos valstybinio 

universiteto psichologijos 

katedros profesorė, meno 

terapeutė (Ukraina) 

Psichologai, 

socialiniai 

pedagogai, 

socialiniai 

darbuotojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

 

L. Galvanauskienė 

19 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ III modulio seminaras „Vaikų, 

turinčių raidos sutrikimų, sensorikos 

ypatumai" 

Sima Kuzminskienė 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro  

ergoterapeutė 

Plungės lopšelio-

darželio 

„Raudonkepuraitė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis- 

darželis 

„Raudonkepuraitė“ 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

26 d. 

13.00 

Pedagogų bendruomenės asociacijos projekto, 

skirto stiprinti priešmokyklinio ir bendrojo 

ugdymo pedagogų kompetencijas įgyvendinant 

atnaujintas bendrąsias programas mokymai 

„Nuo tiriamojo darbo iki brandos darbo“  

Sigita Žilinskienė, 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos chemijos 

mokytoja ekspertė, 

Rita Janavičienė, 

Kauno Jėzuitų gimnazijos 

chemijos mokytoja 

metodininkė 

Chemijos mokytojai Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

28 d. 

13.00 

Gerosios patirties praktinis seminaras 

„Fizinio ugdymo pamoka kitaip: patirtis 

Italijoje“ 

 

Seminaro dalyviai privalo turėti sportinę 

aprangą 

Saulius Jonušas 

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazijos fizinio ugdymo 

mokytojas metodininkas, 

Edvinas Gedgaudas 

Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazijos fizinio ugdymo 

mokytojas ekspertas, 

Ilona Malakauskienė 

Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazijos fizinio 

ugdymo mokytoja ekspertė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Rietavo L. Ivinskio 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 
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31 d. 

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojų socialinių ir emocinių kompetencijų 

tobulinimas“ I modulio edukacinė išvyka 

,,Pedagogų perdegimo sindromas ir kaip jo 

išvengti?“ 

Inga Motuzaitė 

VšĮ „Aukim“ mediatorė, 

psichoterapeutė 

Plungės 

technologijų ir 

verslo mokyklos 

mokytojai 

Telšių Vyskupo 

Vincento 

Borisevičiaus 

kunigų seminarija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

31 d. 

10.00 

Pedagogų bendruomenės asociacijos projekto, 

skirto stiprinti priešmokyklinio ir bendrojo 

ugdymo pedagogų kompetencijas įgyvendinant 

atnaujintas bendrąsias programas mokymai 

„Nuo tiriamojo darbo iki brandos darbo“  

Sigita Žilinskienė, 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos chemijos 

mokytoja ekspertė, 

Rita Janavičienė, 

Kauno Jėzuitų gimnazijos 

chemijos mokytoja 

metodininkė 

Chemijos mokytojai Kauno Jėzuitų 

gimnazijos 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

6 d. 

14.00 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 

,,Supažindinimas su prekybos žmonėmis ir smurto prevencijos 

įgyvendinimu Danijos švietimo įstaigoje" 

Pranešėjos: Vilma Augustinė, Plungės Senamiesčio 

mokyklos socialinė pedagogė metodininkė; 

Loreta Vainauskienė, Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 

socialinė pedagogė metodininkė 

Socialiniai pedagogai Jolanta Adomauskienė 

socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

11 d. 

15.00 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

,,Geografijos turinio atnaujinimas 9-10 klasėse" 

 

Geografijos mokytojai Ingrida Tamošauskienė 

geografijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

12 d. 

15.00 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio metodinio 

būrelio pasitarimas  

„Gairės ir pokyčiai 2022-2023 m. m.“ 

Specialieji pedagogai ir logopedai Aušra Dargienė 

specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

13 d.  

14.30 

Rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2022-2023 m. m.“ 

 

Rajono dalykų metodinių būrelių 

pirmininkai 

Laima Galvanauskienė, 

Vida Mylimienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

13 d.  

15.00 

Ugdymo karjerai koordinatorių metodinio būrelio 

pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2022-2023 m. m.“ 

Ugdymo karjerai koordinatoriai Daiva Gramalienė 

ugdymo karjerai koordinatorių 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės rajono savivaldybė, 

Mažoji salė 

 

14 d.  

15.00 

Gamtos mokslų mokytojų (chemijos, biologijos ir fizikos) 

metodinių būrelių pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2022-2023 m. m.“ 

Chemijos, bilogijos, fizikos 

mokytojai 

Aurelija Lukočienė, 

chemijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė, 

Judita Narutavičienė 

biologijos mokytojų metodinio 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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būrelio pirmininkė 

17 d. 

13.00 

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas 

 „Gairės ir pokyčiai 2022 – 2023 m. m.“ 

 

Mokyklų bibliotekininkai Kristina Vanskevičienė 

bibliotekininkų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

17 d.  

14.30 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2022 – 2023 m. m.“ 

Pradinio ugdymo mokytojai Erika Žemgulienė 

pradinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

17 d. 

15.00 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2022-2023 m. m.“ 

 

Lietuvių kalbos mokytojai Rita Barniškienė 

lietuvių kalbos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

18 d. 

13.00 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2022-2023 m. m.“ 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Anžela Grevienė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

18 d. 

14.00 

Konsultacija 

„Tinkamos ugdymo(si) sąlygos įvairių poreikių 

mokiniams“ 

Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos VGK nariai 

Gintarė Vičienė,  

Plungės specialiojo ugdymo 

centro ŠPK skyriaus vedėja, 

psichologė,  

Nijolė Jackūnienė. 

spec.pedagogė metodininkė  

Plungės specialiojo ugdymo 

centras 

19 d. 

15.00 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2022-2023 m. m.“ 

 

Matematikos mokytojai Dalija Bačkienė 

matematikos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės Senamiesčio 

mokykla 

20 d.  

15.00 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2022-2023 m. m.“ 

 

Anglų kalbos mokytojai Laima Mockuvienė 

anglų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

20 d. 

15.00 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Gairės ir pokyčiai 2022-2023 m. m.“ 

 

Fizinio ugdymo mokytojai Jurgita Krasaukienė 

fizinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

24 d.  

15.00 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Muzikos ugdymo turinio atnaujinimas“ 

Muzikos mokytojai Diana Paulauskienė 

‚muzikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

KONFERENCIJA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

28 d. 

13.00 

Konferencija 

,,Kūryba, neturinti ribų” 

 

  

Plungės Mykolo Oginskio ir Telšių 

meno mokyklų dailės ir 

technologijų mokytojai 

Živilė Meištininkienė  

Plungės Mykolo Oginskio meno 

mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokykla 
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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) 

13 d. 

11.00-

13.00 

 

14 d. 

14.00-

16.00 

Paroda ir edukaciniai užsiėmimai 

„Galimi karjeros raidos etapai Lietuvos ir JAV 

mokyklose“ 

Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos mokiniai 

Morgan Edwards Fulbright 

ETA studentas iš JAV, 

Ligita Erminaitė, 

Jolanta Mažuknė  

Plungės „Saulės" gimnazijos 

mokytojos metodininkės; 

Odeta Erminaitė 

Plungės akad. A. Jucio 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija 

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 „Babrungo“ 

progimnazijos dailės ir 

technologijų mokytoja 

metodininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

 

3 d.  

15.00 

Parodos atidarymas 

,,Gėlių žiedai etnokultūroje“ 

 

 

Dailės ir technologijų mokytojai 

 

Edita Selenienė  

technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė,  

Lina Ruginienė  

Dailės mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

Plungės kultūros centras 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

04, 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 
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06, 13, 20, 27 d. Komandinis vertinimo 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  

4 d.  

17.15  

Paskaita 

„Trimečių adaptacija darželyje“ 

L./d. „Rūtelė“ ugdytinių tėvai Vaida Vaičikauskienė L./d. „Rūtelė“ 

17, 24, 31 d. 8 savaičių patyriminiai, tęstiniai 

MINDFULNESS mokymai 

 (Registracija tel. 8 684 71201) 

 Vietų skaičius ribotas 

(Norintieji, kurie jau dalyvavo 

pirminėje 8 -ių savaičių programoje 

arba yra susipažinę su dėmesingo 

įsisąmoninimo 

praktikomis) 

Vaida Vaičikauskienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

4 d. 

11.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

5 d. 

14.00 

Namų ūkio fakulteto lankytojų užsiėmimas 

 

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

7 d. 

17.00 

Susitikimas su knygos ,,Kauno saulė“  

autoriumi Arvydu Juozaičiu ir Kauno dramos teatro 

aktore Virginija Kochanskyte 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

Plungės rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

12 d. 

14.00 

Poezijos mylėtojų ir Moterų klubo užsiėmimas 

„Jei jums manęs reikės...“ 

Plungės TAU klausytojai, 

pageidaujantys lankyti Poezijos 

mylėtojų ir Moterų klubus 

Janina Ramanauskienė 

Poezijos mylėtojų ir Moterų 

klubų vadovė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

13 d. 

14.00 

Diskusijų klubo užsiėmimas 

„Dabartinė geopolitinė situacija“ 

Diskusijų klubo nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, http:/www.plungespspc.lt, el.p. plungessuaug@gmail.com; tel. 8 448 52038 

18 d. 

13.00 

Susitikimas su TV serialo „Giminės" scenaristu ir knygos 

„Giminės. Taip jie kūrė" autoriumi Broniumi Bušma 

Autorius parodys skaidrių su serialo aktualijomis. Bus 

galimybė įsigyti minėtą knygą už prieinamą kainą su autoriaus 

autografu 

TAU klausytojai Janina Ramanauskienė 

TAU tarybos narė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

19 d. 

14.00 

Paskaita 

„Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos 

veiksniai, komplikacijos, sveikatos rodiklių supratimas“ 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

28 d. 

13.00 

„Sveikata ir amžėjimas antropologiniu požiūriu“ 

Lektorė- Daiva Bartušienė, Vytauto Didžiojo universiteto 

dėstytoja, Sociologijos katedros mokslo darbuotoja 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

klausytojai 

Genutė Kuzavienė 

Pasaulio pažinimo 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 

 

2022-09-30 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 
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