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„Nevertinkite dienos pagal derlių, kurį 

pavyko nuimti, vertinkite ją pagal tai, ką pavyko pasodinti.“  
(Robertas Louisas Stevensonas ) 

 

 
TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2022-11-30 

2022 M. GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-122 
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 

7 d. 

13.00 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 
,,Mokytojo pasirengimas diegti atnaujintą 

ugdymo turinį“ I modulio metodinė diena 

,,Atnaujinamas ugdymo turinys: iššūkiai, 

galimybės – pasirengimas įgyvendinti“ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės akad. A. 

Jucio progimnazijos 

mokytojai 

Plungės akad. A. 

Jucio progimnazija 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

8 d.  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Tautinio savitumo ir etninės kultūros vertybių 

ugdymas“ edukacinė išvyka ,,Žemaičių 

etnokultūros tradicijų puoselėjimas ir jų 

panaudojimas ugdymo procese“ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės lopšelio-

darželio 

„Raudonkepuraitė“ 

mokytojai 

Plungės rajonas Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

9 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Pamokos kokybės stiprinimas ir STEAM 

kompetencijų ugdymas“ I modulio seminaras 

„Kokybiška pamoka mokyklų išorės 

vertintojo akimis“ 

Rytis Komičius 

Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius, 

anglų kalbos mokytojas, 

psichologas, mokyklų 

išorės vertintojas 

Plungės Senamiesčio 

mokyklos mokytojai 

Plungės 

Senamiesčio 

mokykla 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

12 d. 

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Kompetencijų ugdymas pamokoje. Nuo idėjos 

iki įgyvendinimo“ IV modulio seminaras 

,,Akademinės bendruomenės dialogas 

siekiant tarpasmeninių santykių kultūros ir 

kokybės“ 

Oksana Mačėnaitė, 

edukologijos doktorantė, 

sveikatos psichologijos 

magistrė, LSU dėstytoja 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai, mokytojų 

padėjėjai 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

12 d. 

14.00 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Pamokos kokybė - kiekvieno mokinio sėkmė“ 

Oksana Mačėnaitė, 

edukologijos doktorantė, 

sveikatos psichologijos 

Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 
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V modulio seminaras ,,Akademinės 

bendruomenės dialogas siekiant 

tarpasmeninių santykių kultūros ir kokybės“ 

magistrė, LSU dėstytoja gimnazijos 

mokytojai, mokytojų 

padėjėjai 

12 d. 

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Skaitmeninių įrankių, priemonių ir aplinkų 

panaudojimas ugdymo procese“ II modulio 

mokymai „Skaitmeninių priemonių taikymas 

dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais“ (20 val. ) 

Raimondas Laurinaitis 

Plungės ,,Ryto“ 

pagrindinės IKT 

specialistas  

Plungės specialiojo 

ugdymo centro 

mokytojai 

Plungės specialiojo 

ugdymo centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

12 d. 

15.00 

(2 val.) 

27 d.  

10.00 

(4 val.) 
2023 m.  

sausio  

3 d.  

(2 val.) 

,,Įtraukusis ugdymas – bendradarbiavimas ir 

pagalbos vaikams galimybės“ (8 val.) 

Vaida Vaičikauskienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyriaus psichologė, 

Jūratė Karalienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyriaus spaecialioji 

pedagogė 

Mokytojų padėjėjai 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

13 d.  

10.00 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

fiksavimas, vertinimas ir grįžtamasis ryšys“ IV 

modulio seminaras ,,SUP turintis vaikas – 

ugdymo(si) ypatumai, problemų atpažinimas 

ir sprendimų modeliavimas“ 

Oksana Mačėnaitė, 

edukologijos doktorantė, 

sveikatos psichologijos 

magistrė, LSU dėstytoja 

Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazijos 

mokytojai 

Plungės 

,,Babrungo“ 

progimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

14 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, 

ugdymo strategijos“ I modulio seminaras 

„Vaikų, turinčių SUP, elgesio ir emocijų 

ypatumai, elgesio valdymo strategijos“ 

Gintarė Vičienė  

Plungės specialiojo 

ugdymo centro Švietimo 

pagalbos ir konsultavimo 

skyriaus vedėja, 

psichologė  

Plungės lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

mokytojai 

 

Plungės lopšelis-

darželis „Vyturėlis“ 

 

Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

15 d.  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 

 

Rietavo L. Ivinskio 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės r.  Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

16 d.  

14.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojų socialinių ir emocinių kompetencijų 
Jungtinė lektorių grupė Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazijos 

Plungės r.  Mokamas 

registracija 

L. Galvanauskienė 
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ugdymas siekiant geresnių mokinių pasiekimų“ 

I modulio edukacinė išvyka ,,Mokyklos 

mikroklimatas - sėkmingą bendravimą ir 

bendradarbiavimą skatinantis socialinis 

veiksnys“ 

 mokytojai www.semiplius.lt 

19 d./ 

20 d. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Įtraukiojo ugdymo dimensijos – nuo vadybinių 

sprendimų iki suasmeninto ugdymo" II modulio 

seminaras „Mokyklos pasirengimas dirbti 

pagal atnaujintą ugdymo turinį“ 

Kristina Paulikė, 

VšĮ Švietėjiškų iniciatyvų 

vadovė. NŠA projektų 

„Įtraukiojo ugdymo 

galimybių plėtra. I etapas“ 

ir „Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir 

diegimas“ metodininkė, 

Ingrida Mereckaitė-

Kušleikė, 

lektorė, 

Dr. Daiva Jakavonytė-

Staškuvienė, 

VDU Švietimo 

akademijos 

Ikimokyklinio, pradinio 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui studijų 

programų vykdymo 

grupės vadovė, Europos 

Komisijos Ikimokyklinio 

ir pradinio ugdymo 

ekspertė 

Plungės r. Liepijų 

mokykla 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

20 d.  

12.00 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys 

siekiant veiksmingai ugdyti skirtingų poreikių 

turinčius mokinius“ III modulio seminaras  

,,SUP turintis vaikas – ugdymo(si) ypatumai, 

problemų atpažinimas ir sprendimų 

modeliavimas“ 

Oksana Mačėnaitė, 

edukologijos doktorantė, 

sveikatos psichologijos 

magistrė, LSU dėstytoja 

Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos 

mokytojai 

Rietavo sav. Tverų 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

28 d.  

11.00 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Įtraukiojo ugdymo dimensijos – nuo vadybinių 

Aurelija Ananjevaitė 

lektorė, vaikų ir suaugusių 

Plungės r. Liepijų 

mokyklos mokytojai 

Konferencijų ir 

laisvalaikio centras 

Mokamas 

registracija 

V. Mylimienė 
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sprendimų iki suasmeninto ugdymo" III modulio 

seminaras „Efektyvi komunikacija ir 

motyvuojantis bendradarbiavimas 

mokykloje“ 

psichologė ,,PORTO“ www.semiplius.lt 

28 d. 

12.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Tautinio savitumo ir etninės kultūros vertybių 

ugdymas“ modulio edukacinė išvyka ,,Žemaičių 

etnokultūros tradicijų puoselėjimas ir jų 

panaudojimas ugdymo procese“ 

Jungtinė lektorių grupė 

 

Kretingos r. 

Kūlupėnų Motiejaus 

Valančiaus 

pagrindinė mokyklos 

mokytojai 

Plungės r. Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

28 d. 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 Plungės Senamiesčio 

mokyklos mokytojai 

Plungės rajonas Mokestis už 

pažymą 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

28 d.  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Šiuolaikinės pamokos vadyba – kelias į 

asmeninę mokinio sėkmę“ I modulio seminaras 

„Kokybiška pamoka mokyklų išorės 

vertintojo akimis“ 

Rytis Komičius 

Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius, 

anglų kalbos mokytojas, 

psichologas, mokyklų 

išorės vertintojas 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

29 d.  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Įtraukiojo ugdymo dimensijos – nuo vadybinių 

sprendimų iki suasmeninto ugdymo" IV 

modulio seminaras „SUP turintis vaikas - 

ugdymo(si) ypatumai, problemų atpažinimas 

ir sprendimų modeliavimas“ 

Oksana Mačėnaitė 

edukologijos doktorantė, 

sveikatos psichologijos 

magistrė, LSU dėstytoja 

Plungės r. Liepijų 

mokyklos mokytojai 

Plungės r. Liepijų 

mokykla 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

8 d.  

14.30 

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, 

informacinis renginys ,,Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

ugdymas biologijos pamokose“ 

Biologijos mokytojai Judita Narutavičienė 

biologijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

12 d.  

15.00 

Muzikos mokytojų gerosios patirties sklaida - praktikumas 

„Mokausi groti ukulėle“, skirtas norintiems išmokti groti 

ukulėle ar įtvirtinti grojimo įgūdžius (turėsime 10 ukulėlių). 

Praktikumą ves Plungės r. Liepijų mokyklos muzikos 

mokytoja Diana Paulauskienė 

Ikimokyklinių įstaigų meninio 

ugdymo vadovai, muzikos 

mokytojai 

Diana Paulauskienė 

muzikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 
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19 d.  

15.00 

Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas 

 

Bibliotekininkai Irena Norgėlienė 

bibliotekininkų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos biblioteka 

28 d.  Metodinė diena 

„Mokytojų geros savijautos programa: spalva, judesys, 

garsas“ 

Plungės „Babrungo“ progimnazijos 

mokytojai 

Jolanta Miltenė, 

Jūratė Varpiotienė,  

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos mokytojos 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazija 

KONFERENCIJA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

2 d. 

10.00 

Respublikinė konferencija 

„SUP – SUPRATIMAS, UGDYMAS, PAGALBA“ 

 

Švietimo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, pedagogai, pagalbos 

mokiniui specialistai, besidomintys 

įtraukiojo ugdymo principų taikymu 

ugdymo procese ir/ar dirbantys su 

mokiniais, turinčiais specialiųjų 

ugdymo (si) poreikių 

Gintarė Vičienė 

Plungės specialiojo ugdymo 

centro Švietimo pagalbos ir 

konsultavimo vedėja  

Plungės specialiojo ugdymo 

centras 

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) 

14 d. 

13.00 

15 d.  

11.00 

Susitikimas ir paroda 

„Vertybinė pasaulėžiūra Lietuvoje ir JAV" 

 

 

Plungės Senamiesčio mokiniai, 

mokytojai 

Ligita Erminaitė,  

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

mokytoja ekspertė, 

Jolanta Mažuknė,  

Plungės „Saulės“ gimnazijos 

mokytoja metodininkė, 

Morgan Edwards, 

Fulbright ETA studentas iš JAV 

Angelija Vaičikauskienė, 

Plungės ,,Saulės" gimnazijos ir 

Senamiesčio mokyklos 

mokytoja 

Plungės Senamiesčio 

mokykla 

17 d.  Rajoninis konkursas Plungės rajono mokyklų pradinių Dalia Raustienė, Plungės r. Žemaičių 
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10.00 „Sportiškiausia šeima“  klasių mokinių ir jų tėvelių 

komandos 

Komandą sudaro trys asmenys: 

tėtis, mama ir jų vaikas pradinukas 

arba 2 suaugę asmenys ir vaikas 

pradinukas 

(Pvz.: mama, močiutė ir vaikas) 

Alma Mikalauskienė 

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

19-21 d.  Iš ciklo „Trys šilti vakarai bendruomenei“ 

19 d. - Kalėdinis adventinis vakaras „Tebūnie šviesa“ 

20 d. - Kūrybinės dirbtuvės. 

21 d. – Bendruomenės Adventinė popietė su Plungės šv. Jono 

Krikštytojo parapijos dekanu V. Gedvainiu 

Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos bendruomenė 

DanguolėAlčauskienė,  

IlonaGasaukienė, 

Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazijos direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija 

2022 m. 

gruodžio 

1 d.–

2023 m. 

sausio  

20 d. 

Respublikinis 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Balta balta žiemužė”  

 

1-4 klasių mokiniai Alma Tipšienė, 

Lina Brasienė, 

Virginija Virmauskienė, 

Zita Vagnorienė 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos 

pradinio ugdymo mokytojos 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija  

PARODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Vyksta 

 

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 

 

Gruodžio 

/2023 m. 

sausio 

mėn. 

Integruoto dailės ir technologijų pilietiškumo projekto paroda 

„Partizanų kovų atspindžiai kūryboje“ 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Lina Ruginienė 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos dailės 

mokytoja metodininkė, 

Rita Brasienė 

technologijų mokytoja 

metodininkė  

Plungė r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 

20, 22, 23, 27, 30 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 
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1, 8, 15, 22, 29 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  

5, 12 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 

psichologė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

6 d. Tėvų susirinkimas 

„Ribų vaikams nuztatymas. Pasiruošimas 

mokyklai“ 

Tėvai, mokytojai Vaida Vaičikauskienė 

psichologė 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija 

Pradžia  

2023 m. sausio mėn. 

Renkama 6 metų vaikų grupė 

(priešmokyklinukai) užsiėmimams  

„Veik kartu, bet linksmai“ (7 užsiėmimai) 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai Vaida Vaičikauskienė 

psichologė, 

Jūratė Karalienė 

specialioji pedagogė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

6 d. 

11.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

9 d. 

14.00 

Adventinė vakaronė 

,,Sodai, sodai leliumai“ 

Renginio svečiai – Šateikių folklorinis ansamblis 

Vadovė Laima Domarkienė  

Kultūros ir Namų ūkio fakultetų 

klausytojai  

Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė, 

Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

13 d. 

14.00 
Susitikimas su Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ 

 vadove Adele Daukantaite Šeškauskiene 

Poezijos mylėtojų klubo nariai Janina Ramanauskienė 

Poezijos mylėtojų klubo vadovė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

mailto:plungessuaug@gmail.com
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20 d.  

14.00 

Diskusijų klubas 

„Lietuvos socialinė, ekonominė padėtis“ 

Diskusijų klubo nariai Stanislovas Tutlys  

TAU rektorius 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

21 d. 

14.00 

Kalėdinė popietė 

Renginio svečiai - Žlibinų kultūros centro liaudiškos muzikos 

kapela ,,Riviena“ 

Vadovas Alfredas Lučinskas 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

28 d. 

14.00 

Naujametinė popietė 

„Eikim saulės nutviekstu taku...“ 

Renginio svečiai – Platelių kapela „Apėntaas“ 

Vadovė Jurgita Antanaitienė 

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 

 

2022-11-30 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 
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