
 PATVIRTINTA 

 Prienų švietimo pagalbos  

 tarnybos  direktoriaus  

2020 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. (1.3) V1-41 

 

 

PRIENŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

2020 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

1. SEMINARAI, PASKAITOS 

2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų Prienų rajono pedagogų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: 

              1 prioritetas. Kompetencijų  tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo  turinį.  

              Prioriteto kryptys: 

1.1. skaitmeninio raštingumo tobulinimas; 

            1.2. į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas. 

              2 prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas.   

              Prioriteto kryptis: 

            2.1. mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/ mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas.  

Prioriteto kryptis: 

            3.1. lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas. 

Eil. 

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

1.1. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokymąsi aktyvinantys mokymo metodai meno/muzikos mokykloje“  

(40 val.) 

1.1.1. II modulis. „Naujas pedagoginis repertuaras 

muzikos/meno mokykloms“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė 4 val.  

Profesorius, menotyros 

(muzikologija) daktaras, 

akredituotas ES aukštojo 

Meno/muzikos 

mokyklų mokytojai 

Spalio 9 d. 

10.00 val. 

Prienų meno mokykla 

Nemokamas. 

Pažymėjimas 

0,78 Eur 
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Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

 

mokslo ekspertas 

(MusiQuE, Belgija) 

Darius Kučinskas 

1.2. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokymosi strategijų poveikis mokinių pažangai“ 

(43 akad. val.),  

1.2.1. VII dalis.  „Neuroedukacija kaip galimybė 

siekiant individualios mokinių pažangos“,  

2.1. prioritetas. 

 

Trukmė  3 akad. val.  

Programos vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Dr. Kęstutis Skauminas, 
Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Medicinos 

akademijos docentas, 

probleminio mokymo 

specialistas, Neuromokslų 

instituto neuroonkologijos 

ir genetikos laboratorijos 

vedėjas, gydytojas 

neurochirurgas, 

sertifikuotas saviugdos 

(koučingo) specialistas 

 

Skriaudžių 

pagrindinės mokyklos 

pedagogai 

Spalio 9 d. 

14.00 val. 

Skriaudžių pagrindinė 

mokykla 

Mokamas 

14,00 Eur  

1.3. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo tobulinimas, siekiant sklandaus mokymosi ir gyvenimo ryšio“ 

(40 akad. val., 4 moduliai) 

 

1.3.1. IV modulis „Mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimas ir vertinimas. Savivaldus mokymasis 

ir mokymasis bendradarbiaujant“,  

3.1. prioritetas. 

 

Trukmė 10 akad. val. (6 akad. val. savarankiškas 

darbas, 4 akad. val. refleksijos renginys) 

 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

 

Moderatorė – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Daiva Sabanskienė 

(Prienų „Žiburio“ 

gimnazija) 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos pedagogai 

Spalio 26 d. 

10.00 val. 

NUOTOLINIU BŪDU 

Nemokamas 

Pažymėjimas 

0,87 Eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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1.4. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Šokio dėstymo metodika, dirbant su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais bei bendrojo 

ugdymo įstaigų moksleiviais. Šokiai suaugusiems“ (46 val., 4 moduliai) 

 

1.4.1. I modulis „Šokių pamokėlė vaikams“,  

1 prioritetas. 

 

Trukmė 10 val. (4 kontaktinės, 6 savarankiško 

darbo valandos) 

 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

Šokių mokytojas 

ekspertas  

Edgaras Šnipaitis 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

pedagogai, šokio, 

fizinio ugdymo 

mokytojai, 

neformaliojo švietimo 

pedagogai 

Spalio 17 d. 

I gr. 12.00 val. 

II gr. 16.00 val. 

Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo 

centras, Karaliaus 

Mindaugo pr. 11, Kaunas 

 

 

Nemokamas 

Pažymėjimas 

0,87 Eur 

1.5. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys pamokoje“ (40 val.) 

 

1.5.1. I modulis „Mokinių pasiekimų, individualios 

pažangos matavimas, fiksavimas, vertinimas“, 

1.2. prioritetas. 

 

Trukmė 10 val. (4 kontaktinės, 6 savarankiško 

darbo valandos) 

 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Nacionalinės švietimo 

agentūros projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

metodininkė, bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos 

kokybės vertinimo 

vadovaujančioji 

vertintoja, mokytoja 

ekspertė 

Audronė Šarskuvienė 

 

 

 

Šilavoto pagrindinės 

mokyklos ir  

kitų Prienų rajono 

savivaldybės 

mokyklų pedagogai 

 

Spalio 29 d. 

10.00 val. 

NUOTOLINIU BŪDU 

Mokamas 

12,00 Eur 

1.6. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Savivaldus mokymasis – savarankiškos ir sėkmingos asmenybės ugdymui“ (40 val.)  

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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1.6.1. I modulis „Mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas, taikant universalaus 

dizaino metodą“, 3 prioritetas. 

 

Trukmė 10 val. (4 kontaktinės, 6 savarankiško 

darbo valandos) 

 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

NEĮVYKS. Nukelta vėlesniam laikui 

 

VDU Švietimo 

akademijos dr., doc. 

Viktorija Sičiūnienė 

Išlaužo pagrindinės 

mokyklos pedagogai 

Spalio 26 d. 

10.00 val.  

Išlaužo pagrindinė 

mokykla 

 

Mokamas. 

Kaina bus 

patikslinta po 

renginio 

1.7. Nuotolinis susitikimas-konsultacija „Viskas, ko 

reikia mokymui(si), – vienoje interaktyvioje 

skaitmeninėje „Baltų lankų“ vadovėlių“ 

aplinkoje“, 1.1. prioritetas. 

 

Trukmė 1 akad. val. 

Renginio vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Lektoriai  

Gedeminas Cibas, 

Vytautas Dužinskas 

Pradinių klasių, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, istorijos 

mokytojai 

Spalio 15 d. 

15.00 val.  

Nuotoliniu būdu 

(užsiregistravusiems 

dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Nemokamas 

1.8. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Socialinių pedagogų profesinių kompetencijų plėtotė“ (40 val.) 

1.8.1. I modulis  „Mediacija kaip komunikavimas 

mokymos(si) procese: mediacijos technikų 

taikymas mokykloje“ 

1 prioritetas. 

 

Trukmė 12 val. (8 kontaktinės, 4 savarankiško 

darbo val.) 

Programos vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Socialinio darbo magistrė, 

socialinė pedagogė 

metodininkė, specialioji 

pedagogė  

Auksė Grižaitė,  

Socialinio darbo magistrė, 

mediatorė  

Kristina Jonėnienė 

 

 

 

Socialiniai pedagogai, 

socialiniai 

darbuotojai, klasių 

vadovai 

Spalio 23 d. 

12.00 val. 

Jurginų g. 10, Pakrovų  k., 

Stakliškių sen., Prienų r. 

Nemokamas 

Pažymėjimas 

0,87 Eur 

http://www.semiplius.lt/
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1.11. Nuotolinis mokymo priemonių pristatymas-

konsultacija „Lietuvių kalbos ir literatūros 

užduotys 1 klasei“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė 1 akad. val. 

Renginio vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Pradinių klasių mokytojos 

metodininkės 

Alma Liutkienė, 

Diana Mikulevičienė 

(Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija) 

 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Spalio 28 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

(užsiregistravusiems 

dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Nemokamas 

2. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ STAŽUOTĖS 

2.1. Stažuotė Utenos rajono savivaldybei Prienų rajono 

savivaldybėje „Pasidalyta lyderystė,  grįžtamojo 

ryšio teikimas“. 

 

Trukmė 8 akad. val. 

Stažuotės vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Prienų rajono 

savivaldybės projekto 

„Lyderių laikas 2“ 

mokyklų komandų nariai 

Projekto „Lyderių 

laikas 3“ Utenos 

rajono savivaldybės 

komanda, 14 dalyvių 

Spalio 2 d. 

Prienų rajono savivaldybės 

ugdymo įstaigos 

Nemokama. 

Projekto lėšos 

2.2. Stažuotė Jonavos rajono savivaldybei Prienų 

rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse 

„Bendradarbiavimo visais lygmenimis 

galimybės“. 

 

Trukmė 16 akad. val. 

Stažuotės vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Prienų rajono ir Kazlų 

Rūdos savivaldybių 

projekto „Lyderių laikas“ 

mokyklų komandų nariai 

Projekto „Lyderių 

laikas 3“ Jonavos 

rajono savivaldybės 

komanda, 6 dalyviai 

Spalio 7–8 d. 

Prienų rajono ir Kazlų 

Rūdos savivaldybių 

ugdymo įstaigos 

Nemokama. 

Projekto lėšos 

2.3. Stažuotė Švenčionių rajono savivaldybei Prienų 

rajono savivaldybėje „Savivaldaus mokymosi 

aspektai pamokose“. 

 

Trukmė 16 akad. val. 

Stažuotės vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Prienų rajono 

savivaldybės projekto 

„Lyderių laikas 2“ 

mokyklų komandų nariai 

Projekto „Lyderių 

laikas 3“ Švenčionių 

rajono savivaldybės 

komanda, 9 dalyviai 

Spalio 13–14 d. 

Prienų rajono savivaldybės 

ugdymo įstaigos 

Nemokama. 

Projekto lėšos 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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2.4. Stažuotė Širvintų rajono savivaldybei Prienų 

rajono savivaldybėje „ Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas ir vertinimas “. 

 

Trukmė 16 akad. val. 

Stažuotės vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Prienų rajono 

savivaldybės projekto 

„Lyderių laikas 2“ 

mokyklų komandų nariai 

Projekto „Lyderių 

laikas 3“ Širvintų 

rajono savivaldybės 

komanda, 8 dalyviai 

Spalio 15–16 d. 

Prienų rajono savivaldybės 

ugdymo įstaigos 

Nemokama. 

Projekto lėšos 

2.5. Stažuotė Kupiškio rajono savivaldybei Prienų 

rajono ir Birštono savivaldybėse „Socialinio ir 

emocinio ugdymo stiprinimas ir 

bendradarbiavimas vaiko sėkmei“. 

 

Trukmė 16 akad. val. 

Stažuotės vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

NEĮVYKS. Nukelta vėlesniam laikui 

Prienų rajono ir Birštono 

savivaldybių projekto 

„Lyderių laikas“ mokyklų 

komandų nariai 

Projekto „Lyderių 

laikas 3“ Kupiškio 

rajono savivaldybės 

komanda, 4 dalyviai 

Spalio 20–21 d. 

Prienų rajono ir Birštono 

savivaldybių ugdymo 

įstaigos 

Nemokama. 

Projekto lėšos 

2.6. Stažuotė Joniškio rajono savivaldybei Prienų 

rajono savivaldybėje „Efektyvi komunikacija ir 

komandos stiprinimas“. 

 

Trukmė 16 akad. val. 

Stažuotės vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

NEĮVYKS. Nukelta vėlesniam laikui 

 

Prienų rajono 

savivaldybės projekto 

„Lyderių laikas 2“ 

mokyklų komandų nariai 

Projekto „Lyderių 

laikas 3“ Joniškio 

rajono savivaldybės 

komanda, 4 dalyviai 

Spalio 27–28 d. 

Prienų rajono savivaldybės 

ugdymo įstaigos 

Nemokama. 

Projekto lėšos 

3. POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio pavadinimas Dalyviai Data, laikas, vieta  Atsakingi 

3.1. Patarėjų tarybos posėdis:   Patarėjų tarybos nariai Spalio 14 d. Oksana Radzvilavičienė 

Rasa Alaburdienė 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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- dėl kvalifikacijos tobulinimo programų 

vertinimo. 

 

Programų vertinimas 

nuotoliniu būdu 

Laimutė Jančiukienė 

3.2. Darbo grupės posėdis dėl kvalifikacijos 

tobulinimo programos Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazijos pedagogams rengimo. 

 

NEĮVYKS 

 

Darbo grupės nariai Spalio 26 d. 

13.00 val.  

Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazija 

Audronė Raibužienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Danutė Stankevičienė 

I. METODINĖ VEIKLA 

4.  METODINIŲ BŪRELIŲ PASITARIMAI 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Dalyviai Data, laikas, vieta  Atsakingi 

4.1. Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

- dėl 2020 m. brandos egzamino rezultatų; 

-  informacijos iš nuotolinio susitikimo 

„Geografijos bendrosios programos atnaujinimo 

darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymo ir 

aptarimo“; 

- VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų 

ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 

bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų pristatymas. 

Geografijos mokytojai Spalio 1 d. 

14.30 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Danutė Ramanauskienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

4.2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

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

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

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai Spalio 7 d. 

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Vaida Aleškevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 
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- dėl  rajoninės metodinės-praktinės konferencijos 

„Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir 

atradimai". 

4.3. Rusų, prancūzų, vokiečių kalbų 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. 

Rusų, prancūzų, vokiečių kalbų 

mokytojai 

Spalio 8 d. 

14.30 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Audronė Ramoškienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

4.4. Pradinių klasių mokytojų metodinių būrelių 

pirmininkų pasitarimas: 

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

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

-  informacijos iš nuotolinio susitikimo „Pradinio 

ugdymo lietuvių ir matematikos bendrųjų 

programų atnaujinimo darbų ir nuotolinio 

mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“; 

- VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų 

ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 

bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų pristatymas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 

klasių mokytojų metodinių būrelių 

pirmininkai 

Spalio 12 d.  

14.00 val.  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Rasa Noreikienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 

4.5. 

 

Dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

-  informacijos iš nuotolinio susitikimo „Dorinio 

ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų 

pristatymas“; 

Dorinio ugdymo (etikos, tikybos) 

mokytojai 

Spalio 13 d.  

15.00 val.  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Daiva Žuvaitienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 
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- VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų 

ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 

bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų pristatymas. 

4.6. Mokyklų psichologų metodinio būrelio 

pasitarimas. Gerosios patirties sklaida „Vaikų 

naudojimasis internetu: moksliniai rezultatai ir 

praktinės įžvalgos“. 

 

NEĮVYKS. Nukeltas į lapkričio mėn.  

Mokyklų psichologai Spalio 19 d.  

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Ingrida Bultienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

4.7. Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

-  informacijos iš nuotolinio susitikimo 

„Technologijų bendrosios programos atnaujinimo 

darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas 

ir aptarimas“; 

- VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų 

ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 

bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų pristatymas. 

Technologijų mokytojai Spalio 19 d.  

15.00 val.  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Rasa Uleckienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 

4.8. Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas: 

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

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

-  informacijos iš nuotolinio susitikimo „Dailės 

bendrosios programos atnaujinimo darbų ir 

nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir 

aptarimas“; 

- VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų 

Dailės mokytojai Spalio 21 d.  

15.00 val.  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Ilona Rasimavičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 
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Eil. 

Nr. Pavadinimas Dalyviai Data, laikas, vieta  Atsakingi 

5.1. Švietimo pagalbos tarnybų metodinis 

susitikimas: 

- dėl ilgalaikių KT programų rengimo; 

- dėl metodinės veiklos organizavimo; 

- dėl pedagoginės-psichologinės pagalbos 

mokiniams ir mokykloms teikimo. 

Prienų, Lazdijų švietimo pagalbos 

tarnybų, Marijampolės Meilės 

Lukšienės švietimo centro vadovai, 

pagalbos mokiniui specialistai, 

metodininkai. 

Spalio 6 d.  

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba 

Danutė Stankevičienė 

5.2. Prienų švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų 

metodinė diena.  

Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

darbuotojai 

Spalio 5 d. 13.00 val. 

Lietuvos liaudies buities 

muziejus 

Danutė Stankevičienė 

ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 

bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų pristatymas. 

4.9. Matematikos 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 matematikos diagnostinių testų; 

- dėl 2020 metų brandos egzamino rezultatų. 

Matematikos mokytojai Spalio 28 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Jurgita Tamošiūnienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

4.10. Meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl metodinio būrelio sekretoriaus rinkimų; 

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

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

- gerosios patirties sklaida. 

Meno ir muzikos mokyklų muzikos 

mokytojai 

Spalio 27 d.  

12.00 val. 

 

Nuotoliniu būdu 

Jevgenija Babikova 

Oksana Radzvilavičienė 

Virginija Zujienė 

 

5. KITI RENGINIAI 
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5.3 

 

Konsultacinė diena „Specialiojo pedagogo darbo 

aspektai“ 

Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus 

ir Stulginskio daugiafunkcio centro 

pedagogai 

Spalio 28 d. 

11.00 val. 

Prienų „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos 

specialiojo ugdymo 

skyrius 

Kristina Belenavičienė 

 

III. RENGINIAI MOKINIAMS 

6.  KONKURSAI, ŠVENTĖS, KONFERENCIJOS, VARŽYBOS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Dalyviai Data, laikas, vieta  Atsakingi 

6.1. Mokytojų dienos regata. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir 

mokytojų komandos 

Spalio 10 d.  

10.00 val. 

Prienų estrada prie 

Nemuno 

Dalia Šklėriūtė,  

Irma Kačinauskienė 

IV. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

7. TIRIAMOJI VEIKLA 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

7.1. Pirminiai ir pakartotiniai pedagoginiai 

psichologiniai vaikų įvertinimai: 

- Skriaudžių pagrindinė mokykla; 

- Šilavoto pagrindinė mokykla; 

- Išlaužo pagrindinė mokykla; 

- Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla; 

- Balbieriškio pagrindinė mokykla; 

- Jiezno gimnazija; 

- Stakliškių gimnazija. 

 

 

Spalio 5, 6 d. 

Spalio 5, 6 d. 

Spalio 6 d. 

Spalio 5, 12, 13 d. 

Spalio 12, 13 d. 

Spalio 12, 19, 20, 26, 27 d. 

Spalio 20 d. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

7.2. Pedagoginių psichologinių įvertinimų aptarimas, 

išvadų ir rekomendacijų rašymas. 

Spalio 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 

23, 28 d. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 
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8. METODINĖ, KONSULTACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

8.1. Individualios psichologo konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

Spalio 5, 12, 20, 29 d. 

Spalio 6, 13, 21, 27 d. 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Birutė Kasputytė 

Stefa Grigalevičienė 

8.2. Individualios socialinės pedagogės konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

 

Pagal poreikį Stakliškių gimnazija Zita Linkevičienė 

Giedrė Džiaugienė 

8.3. Individualios logopedinės pagalbos teikimas 

(kontaktiniu ir nuotoliniu būdu). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Giedrė Džiaugienė 

8.4. Individualios specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimas (kontaktiniu ir nuotoliniu būdu). 

Spalio 1, 8, 15, 22, 29 d. Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Zita Linkevičienė 

8.5. Gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės 

konsultacijos. 

Spalio 5, 19 d. 

(būtina išankstinė registracija) 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Justina Matviekaitė 

8.6. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos 

įvertinimas ir rekomendacijų teikimas. 

Spalio 2, 9, 16, 23, 30 d. 

(būtina išankstinė registracija) 

 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

Giedrė Džiaugienė 

V.  TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 

9. PASKAITOS, SUSITIKIMAI 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

9.1. Prienų rajono Trečiojo amžiaus universiteto naujų 

mokslo metų atidarymo šventė. 

NEĮVYKS. 

Spalio 14 d. 

14.00 val. 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 

Danutė Stankevičienė 

11.2. Paskaita „Rašytojas irgi yra žmogus: 

personažams ir skaitytojams lengva nebus“. 

Lektorius – filosofas, rašytojas Liutauras Degėsys. 

Spalio 21 d.  

14.00 val. 

 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 

Danutė Stankevičienė 
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NEĮVYKS. 

11.3. Paskaita „Riebalai. Riebalų rūšys. 

Transriebalai, kaip juos atpažinti? Taukai ir 

aliejai, jų rūšys. Tinkamas riebalų vartojimas. 

Cholesterolis, širdies ir kraujagyslių ligos.“  

Lektorė – sveikos mitybos specialistė   

Ieva Kuodienė. 

NEĮVYKS. 

Spalio 28 d.  

14.00 val. 

 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 

Danutė Stankevičienė 

 

_______________________________________ 

 

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/

