
 PATVIRTINTA 

 Prienų švietimo pagalbos  

 tarnybos  direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 4 d.   

įsakymu Nr. (1.3) V1-35 

 

PRIENŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

2020 M. RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

1. SEMINARAI, PASKAITOS 

Eil. Nr. Seminaro, paskaitos pavadinimas Lektoriai Dalyviai Data, laikas, vieta  Pastabos 

1.1. Kvalifikacijos tobulinimo programa  „Ugdymo kokybės gerinimas pamokoje, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius“ (40 akad. val.) 

 

1.1.2. II modulis – Diferencijavimas ir 

individualizavimas pamokoje. 

 

Trukmė 10 akad. val. (6 akad. val. kontaktinės, 4 

akad. val. savarankiško darbo). 

 

Programos vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Julija Ladygienė - 

lietuvių kalbos mokytoja, 

lektorė, švietimo 

konsultantė 

 

Stakliškių gimnazijos 

pedagogai 

Rugsėjo 24 d. 

12.00 val. 

Stakliškių gimnazija 

Mokamas. 

Kaina bus 

patikslinta po 

seminaro 

 

1.2. Paskaita-diskusija „Santykių komunikacija. Ar 

mokame kalbėtis?“ 

 

Trukmė 1,5 val. 

 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

 

Andrius Kaluginas – 

psichologas, 

psichoterapeutas, TV ir 

radijo laidų vedėjas 

Mokyklų 

bendruomenės 

Rugsėjo 24 d. 

17.00 val. 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 

Nemokama 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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1.3. Kvalifikacijos tobulinimo programa  „Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas pasitelkiant aromaterapiją ir papuošalų kūrimą“ (40 val.) 

1.3.1. I modulis: Aromaterapijos pagrindai.  
Trukmė 8 valandos (2 val. teorijos ir 2 val. 

praktikos, 4 val. savarankiškas darbas). 

 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Agnė Aleškevičienė – 

lektorė, psichologė  

 

 

Įvairių dalykų 

mokytojai, socialiniai 

pedagogai, mokyklų 

psichologai, 

pedagogo padėjėjai, 

specialieji pedagogai, 

neformaliojo švietimo 

mokytojai, 

nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, 

vykdantys 

ugdomąsias veiklas. 

Rugsėjo 22 d. 

14.00 val. 

Kūrybinė erdvė „Trijulė“ 

J. Basanavičiaus g. 48, 

Prienai  

Nemokamas 

 

1.3.2. III modulis: Papuošalų kūrimas iš natūralių 

akmenų ir jų poveikis.  

Trukmė 8 valandos (2 val. teorijos ir 2 val. 

praktikos, 4 val. savarankiškas darbas). 

 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Agnė Aleškevičienė – 

lektorė, psichologė  

 

 

Įvairių dalykų 

mokytojai, socialiniai 

pedagogai, mokyklų 

psichologai, 

pedagogo padėjėjai, 

specialieji pedagogai, 

neformaliojo švietimo 

mokytojai, 

nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, 

vykdantys 

ugdomąsias veiklas. 

Rugsėjo 24 d. 

14.00 val. 

Kūrybinė erdvė „Trijulė“ 

J. Basanavičiaus g. 48, 

Prienai  

Nemokamas 

 

1.3.3. IV modulis: Natūralaus muilo gamyba ir 

brandinimas.  
Trukmė 8 valandos (2 val. teorijos ir 2 val. 

praktikos, 4 val. savarankiškas darbas). 

 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Agnė Aleškevičienė – 

lektorė, psichologė  

 

 

Įvairių dalykų 

mokytojai, socialiniai 

pedagogai, mokyklų 

psichologai, 

pedagogo padėjėjai, 

specialieji pedagogai, 

neformaliojo švietimo 

mokytojai, 

Rugsėjo 29 d. 

14.00 val. 

Kūrybinė erdvė „Trijulė“ 

J. Basanavičiaus g. 48, 

Prienai  

Nemokamas 

 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, 

vykdantys 

ugdomąsias veiklas. 

1.3.4. V modulis: Dekoratyvaus muilo gamyba iš 

muilo bazės. 

Trukmė 8 valandos (2 val. teorijos ir 2 val. 

praktikos, 4 val. savarankiškas darbas). 

 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Agnė Aleškevičienė – 

lektorė, psichologė  

 

 

Įvairių dalykų 

mokytojai, socialiniai 

pedagogai, mokyklų 

psichologai, 

pedagogo padėjėjai, 

specialieji pedagogai, 

neformaliojo švietimo 

mokytojai, 

nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, 

vykdantys 

ugdomąsias veiklas. 

 

Rugsėjo 30 d. 

14.00 val. 

Kūrybinė erdvė „Trijulė“ 

J. Basanavičiaus g. 48, 

Prienai  

Nemokamas 

Pažymėjimas 

0,87 Eur 

2. KONFERENCIJOS 

Eil. 

Nr. 

Konferencijos pavadinimas Dalyviai Data, laikas, vieta Pastabos 

2.1. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Dinamiškos, atviros ir funkcionalios ugdymo(si) aplinkos kūrimas, kaip priemonė, užtikrinanti 

mokymosi sėkmę“ (40 akad. val.) 

2.1.1. III dalis. Metodinė konferencija „Augu ir auginu: 

vizualizacijos metodų taikymas“. 

 

Trukmė 8 akad. val. 

Konferencijos vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

 

Jiezno gimnazijos pedagogai Rugsėjo 28 d.  

14.00 val.  

Jiezno gimnazija 

 

Nemokama. 

Pažymėjimas 

0,87 Eur 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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3. POSĖDŽIAI 

Eil. Nr. Posėdžio pavadinimas Dalyviai Data, laikas, vieta  Atsakingi 

3.1. Patarėjų tarybos posėdis:   

- dėl kvalifikacijos tobulinimo programų 

vertinimo. 

Patarėjų tarybos nariai Rugsėjo 16 d. 

(programų vertinimas 

nuotoliniu būdu) 

Oksana Radzvilavičienė 

Rasa Alaburdienė 

Laimutė Jančiukienė 

II. METODINĖ VEIKLA 

4.  METODINIŲ BŪRELIŲ PASITARIMAI 

Eil. Nr. Pavadinimas Dalyviai Data, laikas, vieta  Atsakingi 

4.1. Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl metodinio būrelio pirmininko rinkimų; 

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos planavimo; 

- dėl ilgalaikių KT programų rengimo. 

Mokyklų bibliotekininkai Rugsėjo 16 d. 

10.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 

4.2. Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos planavimo; 

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- pasidalijimas gerąja patirtimi dėl nuotolinio 

ugdymo. 

Muzikos mokytojai Rugsėjo 16 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Roma Ruočkienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Virginija Zujienė 

4.3. Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos planavimo; 

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- Prienų KKSC informacija. 

Fizinio ugdymo mokytojai Rugsėjo 22 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Dalia Šklėriūtė 

Oksana Radzvilavičienė 

Artiomas Marchockis 
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4.4. Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos planavimo; 

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų 

ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 

bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų pristatymas. 

Logopedai ir specialieji pedagogai Rugsėjo 23 d. 

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Inga Kuzminskienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

4.5. Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos planavimo; 

- informacijos iš nuotolinio susitikimo „Užsienio 

kalbų bendrosios programos atnaujinimo darbų 

pristatymas“; 

- VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų 

ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 

bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų pristatymas; 

- dėl ilgalaikių KT programų rengimo. 

Anglų kalbos mokytojai Rugsėjo 29 d. 

15.30 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Evita Maksvytienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

4.6. Mokyklų psichologų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos planavimo; 

- dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, 

atestacijos nuostatų; 

- VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų 

ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 

Mokyklų psichologai Rugsėjo 21 d. 

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

Ingrida Bultienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 



6 

 

bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų pristatymas. 

4.7. Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos planavimo; 

- dėl ilgalaikių KT programų rengimo. 

Socialiniai pedagogai Rugsėjo 29 d. 

13.00 val.  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Aidutė Jurešienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 

4.8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos planavimo; 

- VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų 

ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 

bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų pristatymas. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai Rugsėjo 30 d. 

14.30 val.  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Daiva Buzienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 

4.9. Informatikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos planavimo; 

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl ilgalaikių KT programų rengimo. 

Informatikos mokytojai Rugsėjo 28 d. 

14.00 val.  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Žydrūnas Tautvydas 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

III. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

5. TIRIAMOJI VEIKLA 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

5.1. Pirminiai ir pakartotiniai pedagoginiai 

psichologiniai įvertinimai: 

- Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija; 

 

 

Rugpjūčio 19, 24, 25 d. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 
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- Stakliškių gimnazija; 

- Pakuonio pagrindinė mokykla; 

- Skriaudžių pagrindinė mokykla 

- Prienų l.-d. ,,Gintarėlis“; 

- Prienų l.-d. ,,Saulutė“; 

- Prienų l.-d. ,,Pasaka“. 

Rugpjūčio 24, 26 d. 

Rugsėjo 28 d. 

Rugsėjo 28, 29 d. 

Rugpjūčio 19 d. 

Rugpjūčio 20 d. 

Rugpjūčio 26, 27 d. 

Rugsėjo 21, 22 d. 

 

5.2. Pedagoginių psichologinių įvertinimų aptarimas, 

išvadų ir rekomendacijų rašymas. 

Rugpjūčio 21, 26, 27. 28, 31 d. 

Rugsėjo 1, 2, 3, 4, 23, 24, 29, 30 d. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

5.3. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų derinimas: 

- Balbieriškio pagrindinė mokykla;  

- Šilavoto pagrindinė mokykla; 

- Jiezno gimnazija;  

- Skriaudžių pagrindinė mokykla; 

- Išlaužo pagrindinė mokykla; 

- Prienų l.-d. ,,Gintarėlis“  

- Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija; 

- Veiverių T. Žilinsko gimnazija; 

- Prienų ,,Revuonos“ pagrindinė mokykla; 

- Prienų ,,Revuonos“ pagr. mokyklos spec. ug. 

skyrius; 

- Pakuonio pagrindinė mokykla; 

- Stakliškių gimnazija; 

- Prienų ,,Žiburio“ gimnazija; 

- Prienų l.-d. ,,Saulutė“; 

- Prienų l.-d. ,,Pasaka“. 

 

Rugsėjo 7 d. 

Rugsėjo 8 d. 

Rugsėjo 9 d. 

Rugsėjo 9 d. 

Rugsėjo 10 d. 

Rugsėjo 11 d. 

Rugsėjo 14 d. 

Rugsėjo 16 d. 

Iki rugsėjo 18 d. 

Iki rugsėjo 18 d. 

 

Iki rugsėjo 17 d.. 

Iki rugsėjo 21 d. 

Iki rugsėjo 21 d. 

Iki rugsėjo 16 d.  

Iki rugsėjo 16 d. 

 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 
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5.4. Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

sąrašas: 

- Balbieriškio pagrindinė mokykla; 

- Jiezno gimnazija; 

- Prienų l.-d. ,,Gintarėlis“;  

- Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija; 

- Veiverių T. Žilinsko gimnazija; 

- Prienų l.-d. „Saulutė“ 

- Prienų l.-d.  „Pasaka“ 

- Šilavoto pagrindinė mokykla; 

- Išlaužo pagrindinė mokykla; 

- Skriaudžių pagrindinė mokykla; 

- Pakuonio pagrindinė mokykla; 

- Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla; 

- Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos spec. 

ug. skyrius; 

- Stakliškių gimnazija. 

 

 

Rugsėjo 7 d. 

Rugsėjo 9 d. 

Rugsėjo 11 d. 

Rugsėjo 14 d. 

Rugsėjo 16 d. 

Iki rugsėjo 16 d.  

Iki rugsėjo 16 d.  

Iki rugsėjo 17 d. 

Iki rugsėjo 17 d. 

Iki rugsėjo 17 d. 

Iki rugsėjo 17 d. 

Iki rugsėjo 18 d. 

Iki rugsėjo 18 d. 

 

Iki rugsėjo 21 d. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

6. METODINĖ, KONSULTACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

Eil. Nr. 
Veiklos turinys 

 
Data Vieta  Atsakingi 

6.1. Individualios psichologo konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

Rugsėjo 9, 16, 23, 30 d. 

Rugsėjo 7, 14, 21, 28 d. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Jolanta Veterienė 

Birutė Kasputytė 

6.2. Individualios socialinės pedagogės konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Rasa Bobinienė 

 

6.3. Individualios specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimas (kontaktiniu ir nuotoliniu būdu). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Zita Linkevičienė 

6.4. Individualios logopedinės pagalbos teikimas 

(kontaktiniu ir nuotoliniu būdu). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Giedrė Džiaugienė 

 

6.5. Vaikų ir paauglių psichiatrės konsultacijos. 

 

Rugsėjo 7, 21 d. (būtina išankstinė 

registracija) 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Justina Matviekaitė 
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6.6. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos 

įvertinimas ir rekomendacijų teikimas. 

Rugsėjo 4, 11, 18, 25 d.  

(būtina išankstinė registracija) 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Giedrė Džiaugienė 

 

6.7. Paskaita Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 

pedagogams ,,Mažais žingsneliais link sėkmingo 

ugdymo(si)“. 

Rugsėjo 3 d. 13.30 val. Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

Zita Linkevičienė 

 

 

IV.  TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 

7. PASKAITOS, SUSITIKIMAI 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

7.1. Prienų rajono TAU komandos išvyka į Raseinių, 

Gargždų, Plungės ir Prienų TAU klausytojų 

saviraiškos dienos „Mokymosi žavesys ir 

džiaugsmas“ renginius. 

Rugsėjo 11 d. 

11.00 val. 

Raseinių Maironio parkas Danutė Stankevičienė 

8. KONKURSAI, ŠVENTĖS, VARŽYBOS 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Data, laikas, vieta  Atsakingi 

8.1. Moksleivių teisinių žinių konkurso „Temidė“ 

I etapas: „Temidės“ protų mūšis 

 

Būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 14 d.  

el. paštu danguole.damijonaityte@gmail.com 

Ne jaunesnių nei 14 metų mokinių 

komandos, sudarytos iš penkių dalyvių 

Rugsėjo 17 d. 

10.00 val. 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 

Edita Kubilienė 

Danguolė Damijonaitytė 

 

_______________________________________ 

 

Prienų švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainės adresas www.spt.prienai.lm.lt 

Tel. 8 319 52 081, 8 319 52 355  

Adresas Kauno g. 1A, Prienai. 

http://www.spt.prienai.lm.lt/

