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„Negalima sutrumpinti kelio ten, 

Kur iš tiesų verta eiti“. 
(Beverly Sills) 

 

 
TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2022-10-28 

2022 M. LAPKRIČIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-104 
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.  

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukusis ugdymas – kiekvieno mokinio 

sėkmei“III modulio seminaras „Ugdymo įstaigos 

darbuotojų emocinio intelekto, profesinio 

meistriškumo pamokos ir patirtys, stiprinant 

bendruomenės galias bei sutelktumą“ 

Asta Blandė 

 psichologė 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinės 

mokyklos mokytojai 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinė mokykla 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

3 d. 

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Pamokos kokybė – kiekvieno mokinio sėkmė“ 

IV modulio edukacinė išvyka 

„Vaiko individuali pažanga – mokyklos 

pažangai“ 

Jūratė Lazdauskienė 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijos 

direktorė,  

Švietimo įstaigų 

vadovų mentorė, 

„Renkuosi mokyti!“ 

programos konsultantė 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazijos 

mokytojai 

Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

3 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Skaitmeninių įrankių, priemonių ir aplinkų 

panaudojimas ugdymo procese“ I modulio 

edukacinė išvyka ,,Inovatyvių skaitmeninių 

mokymosi metodų ir būdų taikymas, 

individualizuojant ugdymo procesą“ 

Jungtinė lektorių grupė 

 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro 

mokytojai 

Kauno šv. Roko 

mokykla“ 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

3 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 

Chemijos mokytojai Vilniaus Senvagės 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

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


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

metodininkė 

3 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Tautinio savitumo ir etninės kultūros vertybių 

ugdymas“ edukacinė išvyka 

„Plungės krašto istorinis, kultūrinis ir gamtinis 

paveldas bei jo panaudojimas ugdymo 

procese“ 

Jungtinė lektorių grupė Mažeikių „Jievaro“ 

pagrindinė mokykla 

Plungės rajonas Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

4 d. 

11.00 

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 Panevėžio Miltinio 

gimnazija 

 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

14 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Mokinio pažangos matavimas bei išmokimo 

stebėjimas, siekiant ugdymo(si) pažangos“ III 

modulio seminaras ,,Kolegialus pasirengimas 

dirbti pagal atnaujintas bendrąsias 

programas“ 

Dr. Jūratė Valuckienė 

Vilniaus universiteto 

Šiaulių akademijos 

dėstytoja 

Plungės akademiko 

A. Jucio 

progimnazijos 

mokytojai 

Plungės akademiko 

A. Jucio 

progimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

 

L. Galvanauskienė 

17 d.  

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys, 

siekiant veiksmingai ugdyti skirtingų poreikių 

turinčius mokinius“ II modulio seminaras 

,,Tinkamos ugdymo(si) sąlygos įvairių poreikių 

mokiniams" 

 

Gintarė Vičienė  

Plungės specialiojo 

ugdymo centro Švietimo 

pagalbos ir konsultavimo 

skyriaus vedėja, 

psichologė, 

Sima Kuzmickienė 

ergoterapeutė, 

Nijolė Jackūnienė  

spec. pedagogė 

metodininkė  

Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos 

mokytojai 

Rietavo sav. Tverų 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

17 d. 

15.00 

Pedagogų bendruomenės asociacijos projekto, 

skirto stiprinti priešmokyklinio ir bendrojo 

ugdymo pedagogų kompetencijas, įgyvendinant 

atnaujintas bendrąsias programas, mokymų 

„Nuo tiriamojo darbo iki brandos darbo“ 

apibendrinamoji dalis 

 

Sigita Žilinskienė, 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos chemijos 

mokytoja ekspertė, 

Rita Janavičienė, 

Kauno Jėzuitų gimnazijos 

chemijos mokytoja 

metodininkė 

Chemijos mokytojai, 

dalyvavę 

 spalio 26 d., 31 d., 

lapkričio 3 d., 4 d. 

mokymuose 

 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

_ L. Galvanauskienė 
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18 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Vaikų koordinacijos ir pusiausvyros svarba 

vaiko pasiekimų bei pažangos didinimui" I 

modulio praktinis seminaras ,,Inovatyvus fizinis 

ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Patarimai pedagogui praktikui" 

Audronė Vizbarienė 

Kauno kolegijos lektorė, 

mokytoja ekspertė  

Plungės lopšelio-

darželio „Nykštukas“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis 

„Nykštukas“ 

 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

 

L. Galvanauskienė 

18 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ IV modulio seminaras „Muzikos 

poveikis ugdant vaikus, turinčius SUP. 

Muzikinio ugdymo strategijos“ 

Jurgita Arlauskienė 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro muzikos 

mokytoja -konsultantė 

Plungės lopšelio-

darželio 

„Raudonkepuraitė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis- 

darželis 

„Raudonkepuraitė“ 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

22 d. 

11.00 

„Dainininkų meistriškumo ugdymas ir 

emocinės raiškos būdai, atliekant populiariąją 

muziką“ 

 

Regina Vindžigalskienė, 

Klaipėdos karalienės 

Luizės jaunimo centro 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytoja 

ekspertė 

Konkurso „Maestro 

ruduo“ dalyvių 

pedagogai, 

ansamblių vadovai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

23 d. 

10.00 

Seminaras  

„Viešieji pirkimai: 2023 m. pasikeitimai“ 

 

Tomas Vasiliauskas 

UAB „POKYČIŲ 

VALDYMAS“ vadovas, 

viešųjų pirkimų 

specialistas  

Asmenys, atsakingi 

už viešuosius 

pirkimus 

Dalyvių skaičius 

ribotas 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

25 d. 

9.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Vadybinių kompetencijų tobulinimas geros 

mokyklos link“ III modulio seminaras 

,,Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas 

ugdymo įstaigoje“ 

Danguolė Krasauskienė 

„Metas augti“ vadovė, 

tarptautinės koučingo 

federacijos (ICF) 

akredituota koučerė 

Ugdymo įstaigų 

vadovai (direktoriai, 

pavaduotojai 

ugdymui, skyrių 

vedėjai) 

Konferencijų ir 

laisvalaikio centras 

,,PORTO“ 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

25 d.  

11.00  

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas 

kiekvienam specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiam vaikui“ IV modulio seminaras 

„Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, 

darbas su zondais, pradiniai ir tolesni kalbos 

mokymo etapai“ 

Eglutė Šliauterienė 

logoterapeutė, 

logopedams skirtų leidinių 

autorė 

Specialieji 

pedagogai, logopedai 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

29 d.  

10.00 

Muzikinės improvizacijos teoriniai ir 

praktiniai aspektai 

Vidmantas Lūža 

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos Estrados 

skyriaus vedėjas, gitaros 

klasės vyr. mokytojas, 

Saida Mikailienė 

Žemaitijos regiono 

muzikos mokytojai 

 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 
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Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos muzikos 

teorijos vyr. mokytoja 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

7 d. 

10.55-

11.40 

Atvira informacinių technologijų pamoka 5 kl.  

,,3D konstravimas su ,,tinkercad” programa”  

Informacinių technologijų 

mokytojai 

Jurijus Ščerbakovas 

Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazijos IT mokytojas 

metodininkas 

Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazija 

8 d. 

9.00 

Mokyklų psichologų metodinio būrelio pasitarimas 

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

 

Mokyklų psichologai Nijolė Daunienė 

psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

25 d.  Atvira integruota anglų k. - lietuvių k.- fizinio ugdymo pamoka 

6-ose klasėse 

„SPEAK AND MOVE" 

Anglų kalbos mokytojai Irma Šiurienė  

Plungės r. „Babrungo“ 

progimnazijos anglų k. 

mokytoja, 

Regina Ažaneckienė, 

Jolanta Putriuvienė 

Plungės akad. A. Jucio 

progimnazijos anglų k. 

mokytojos 

Plungės akademiko  

A. Jucio progimnazija 

30 d. 

13.45 -

14.30  

Atvira integruota pamoka 9-10 klasėse 

Integruoto patyriminio projekto 

„Rūta – žalioji“ pristatymas 

Integruojami dalykai: etika, lietuvių kalba, biologija, chemija, 

informacinės technologijos, istorija, dailė, technologijos, 

muzika 

Pristatymą filmuos „Vaizdo kūrimo ir animacijos būrelis“  

 

Etikos, lietuvių kalbos, biologijos, 

chemijos, informacinių 

technologijų, istorijos, dailės, 

technologijų, muzikos mokytojai 

Irena Platakienė, 

Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos technologijų 

mokytoja ekspertė, 

veiklos koordinatorė  

Raimondas Laurinaitis 

fizinio ugdymo vyr. mokytojas 

Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos aktų salė 

KONFERENCIJA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

25 d. 

11.00 

Respublikinė konferencija 

 „Mane įkvepia mano signataras“ 

 

Šalies ugdymo įstaigų gimnazinių 

klasių mokiniai, studentai, dalykų 

mokytojai, bei asmenys susiję su St. 

Narutavičiaus gyvenimo ir veiklos 

tyrinėjimu 

Daiva Gramalienė 

Plungės rajono Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Plungės rajono Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija 

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) 

9 d.  

14.00 

Konsultacija 

„Kolektyvo formavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai“ 

  

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazijos klasių vadovai 

 

Loreta Vaškelytė-

Lukoševičienė 

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazijos psichologė 

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

11 d. 

15.30 

Edukacinė išvyka 

,,Karamelinių saldainių gamyba ir degustacija Kretingos 

dvaro saldaininėje“ 

 

Dailės ir technologijų mokytojai Edita Selenienė  

technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė,  

Lina Ruginienė  

dailės mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Kretinga, Vilniaus g. 37 

18 d. 

10.00 

Pradinių klasių mokinių šventė- varžytuvės Žemaičių kalbos 

metams paminėti  

Mokyklai atstovauja komanda, kurią sudaro pradinių klasių (3 - 

4 kl.) penki mokiniai. Mokytojas registruoja komandą el. 

paštu:valanciauspm@gmail.com iki 2022 m. lapkričio 15 d.  

Žemaitijos regiono ugdymo įstaigų 

3-4 kl. mokiniai 

 

Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazijos Pradinio 

ugdymo mokytojų metodinė 

grupė 

Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija 

21 d. 

10.00 

Atvira veikla  

„Rudens dėlionė“ 

Ikimokyklio ugdymo mokytojai Monika Domarkienė 

Plungės l.d. „Nykštukas“ 

ikimokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja 

Plungės lopšelis- darželis 

„Nykštukas“ 

 

22 d. 

9.00 

23 d.  

13.00 

Paroda ir edukaciniai užsiėmimai  

„Amerikietiška patirtis ir ruošimosi ateičiai kryptys“ 

 

 

Plungės ,,Babrungo“ progimnazijos 

mokiniai, mokytojai 

Jūratė Varpiotienė,  

Plungės Babrungo 

progimnazijos pavaduotoja 

ugdymui, 

Ligita Erminaitė,  

Jolanta Mažuknė,  

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

mokytojos metodininkės, 

Morgan Edwards, 

Fulbright ETA studentas iš JAV 

Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazija 

22 d. 

14.00 

Konsultacija 

„Komandinė atvejų analizė“ 

Plungės akademiko A. Jucio 

progimnazijos mokytojo padėjėjos 

Gintarė Vičienė  

Plungės specialiojo ugdymo 

centro Švietimo pagalbos ir 

konsultavimo skyriaus vedėja, 

psichologė 

Plungės akademiko  

Adolfo Jucio progimnazija 
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22 d. 

13.00-

13.45 

,,Šviesos“ leidyklos informacinis renginys 

Renginio metu bus pristatytas naujos serijos vadovėlis ,,Maži 

milžinai” (1 – 4 klasėms) pagal atnaujinto ugdymo programas  

 

Pradinio ugdymo mokytojai Lina Urbonienė 

,,Šviesos“ leidyklos lektorė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

22 d. 

14.00-

14.45 

,,Šviesos“ leidyklos informacinis renginys 

Naujos serijos ,,Horizontai“ vadovėlio ,,Gamtos mokslai“ 5 

klasei ir vadovėlio ,,Geografija 9-10 “klasei pristatymas 

Gamtos mokslų mokytojai Virginijus Urbonas 

,,Šviesos“ leidyklos lektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

24 d. 

14.00 

Konsultacija  

„Praktinių pagalbos priemonių taikymas, dirbant su 

mokiniais, turinčiais SUP“  

 

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazijos mokytojai 

Gintarė Vičienė  

Plungės specialiojo ugdymo 

centro Švietimo pagalbos ir 

konsultavimo skyriaus vedėja, 

psichologė, 

Sima Kuzmickienė 

ergoterapeutė, 

Jurgita Arlauskienė 

muzikos mokytoja - konsultantė 

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

PARODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Nuo 

7 d.  

 

Paroda 

,,Gėlių žiedai etnokultūroje“ 

 

 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Edita Selenienė  

technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė,  

Lina Ruginienė  

dailės mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

04, 08, 10, 11, 15, 17, 

18, 22, 24, 25, 29 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

03,10, 17, 24 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 

mailto:plungessuaug@gmail.com


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

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  

07, 14, 21, 28 d. 8 savaičių patyriminiai, tęstiniai 

MINDFULNESS mokymai 

 (Registracija tel. 8 684 71201) 

 Vietų skaičius ribotas) 

(Dalyvavusieji pirminėje  

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 

8 d. 

11.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

9 d. 

14.00 

Paskaita 

,,Augalai sveikatai, grožiui ir praktiniam pritaikymui" 

Lektorė - Rasa Žalūdienė, žolininkė, tautodailininkė 

 

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

10 d. 

8.00 

Sveikatingumo išvyka į Šventąją 

(Išvykstame 8.00 iš (mažosios) MAXIMA prekybos centro 

aikštelės) 

Plungės TAU klausytojai 

(pagal iš anksto sudarytą dalyvių 

sąrašą) 

Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Šventoji 

15 d. 

14.00 

Moterų klubo užsiėmimas 

„Tai, kas mus jaudina...“ 

Moterų klubo narės Galina Alimienė 

Moterų klubo vadovė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

16 d. 

14.00 

Renginys skirtas Šatrijos Raganos 145 - oms gimimo 

metinėms paminėti 

• Susitikimas su rašytoja, vertėja, knygos ,,Šatrijos 

Ragana“ autore Nijole Kepeniene; 

• Filmo ,,Šatrijos Raganos pralestas laikas 

Medingėnuose“ pristatymas 

Filmą pristatys Kristina Untulytė – Kleinienė 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

23 d. 

14.00 

Mobili viktorina 

„AIDS:  geriau žinoti 2022“ 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

24 d. 

14.00 

Diskusijų klubo užsiėmimas 

„Nūdienos aktualijos“ 

Diskusijų klubo nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

30 d. 

14.00 

Paskaita 

„Žmogaus sveikatos dvasiniai ištekliai“ 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

klausytojai 

Genutė Kuzavienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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Susitikimas su lektoriumi, rašytoju, metafizikos dr. Vilimantu 

Zablockiu 

dekanė 

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 

 

2022-10-28 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 
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