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PRIENŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

2021 M. RUGSĖJO 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 „Ugdymo pasakomis iniciatyva „Pasakų iššūkis“ (40 val.) 
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1.1.1 Nuotolinis renginys–seminaras „Pasakų iššūkis: 

Pradedam!“ 

 

Trukmė – 1,5 val. 

Vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Akvilė Sadauskienė, 

iniciatyvos „Pasakų 

iššūkis“ idėjos autorė ir 

organizatorė, ugdymo 

pasakomis metodikų 

kūrėja, knygų 

sudarytoja ir leidėja  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

mokytojai, įvairių 

dalykų mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Rugsėjo 16 d. 

14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Mokamas 

10,00 Eur 

1.1.2. Nuotolinė konsultacija „BENDRAVIMAS. 

Pasakose ir iniciatyvos metu“ 

 

Trukmė – 1,5 val. 

Vadovė Oksana Radzvilavičienė 

 

Akvilė Sadauskienė, 

iniciatyvos „Pasakų 

iššūkis“ idėjos autorė ir 

organizatorė, ugdymo 

pasakomis metodikų 

kūrėja, knygų 

sudarytoja ir leidėja 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

mokytojai, įvairių 

dalykų mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Rugsėjo 23 d.  

14.30–16.00 

Nemokama 

1.1.3. Nuotolinė konsultacija „Kodėl LIAUDIES 

pasaka?“ 

 

Trukmė – 1,5 val. 

Vadovė Oksana Radzvilavičienė 

 

Akvilė Sadauskienė, 

iniciatyvos „Pasakų 

iššūkis“ idėjos autorė ir 

organizatorė, ugdymo 

pasakomis metodikų 

kūrėja, knygų 

sudarytoja ir leidėja 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

mokytojai, įvairių 

dalykų mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Rugsėjo 30 d.  

14.30–16.00 

Nemokama 

1. 2. Kvalifikacijos tobulinimo programa  „Matematikos pasiekimų gerinimas skatinant mokymosi motyvaciją“ 
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1.2.1. Paskaita „Mokytojo empatija. Kaip išlaikyti 

pozityvų reiklumą komunikacijoje su 

mokiniais?“ 

 

Trukmė – 1,5 val. 

Vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Nomeda Marazienė, 

VšĮ Lyderystės  

ekspertų  grupė 

vadovė/konsultantė, 

sertifikuota EQ 

praktikė, licenzijuota 

NLP (neurolingvistinio 

programavimo) trenerė 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

mokytojai, įvairių 

dalykų mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Rugsėjo 22 d.  

14.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Nemokama 

1.3. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Griauti stereotipą: literatūros suvokimo prielaidos, kontekstų ir naujų reikšmių aktualizacija“ 

1.3.1. II modulis. Seminaras „Antanas Škėma 

mokykloje: aktualieji aspektai“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė 10 val. (4 kontaktinės ir 6 savarankiško 

darbo val.).  

Vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Humanitarinių mokslų 

daktarė, docentė 

Loreta Mačianskaitė  

(Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas) 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

Rugsėjo 14 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Mokamas.  

10,00 Eur. 

1.4. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Lyderystė mokymui ir mokymuisi. Stipriname vadovo lyderystės įgūdžius“ 

1.4.1. II modulis. Socialinė ir emocinė sveikata 

mokykloje, 3 prioritetas. 

 

1 dalis. Seminaras „Pasiruošimas VDI 

elektroniniam inspektavimui. Mobingo ir 

psichosocialinės rizikos vertinimas“. 
 

Trukmė 4 val.  

Programos  vadovės: Danutė Stankevičienė,  

Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Eglė Makselytė, 

VšĮ „Personalo 

praktikų paslaugos“  

vadovė 

Mokyklų vadovai, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Spalio 6 d.  

9.00 val.  

Nuotoliniu būdu 

Mokamas.  

25,00 Eur 

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 

Rugsėjo 25 d. 

11.00 val. 

 

Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras 

Nemokamas. 

Pažymėjimas 0,87 Eur 

2. KITŲ ĮSTAIGŲ RENGINIAI 

2.1. 12-os seminarų verslumo ugdymo mokymų ciklas 

nedirbantiems asmenims 

Tomas Lagūnavičius, 

Gerda Asipavičienė, 

Inga Uus, 

Donaldas Duškinas, 

Darius Rupšlaukis, 

Eglė Pelienė-Venslovė, 

Gytis Junevičius 

Nedirbantys 

asmenys (registruoti 

ir neregistruoti 

Užimtumo 

tarnyboje,  esantys 

vaiko auginimo 

atostogose, pensijoje 

(karinė, senatvės ir 

kt.), vyresnių klasių 

moksleiviai, 

nedirbantys 

studentai ir kt.). 

Dalyvių skaičius - 

20 asmenų 

 

Rugsėjo 6, 8, 10, 

13, 15, 17, 20, 

22, 24, 27, 29 d., 

spalio 1 d. 

Nemokamas 

 

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 15 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Oksana Radzvilavičienė 

Rasa Alaburdienė 

Laimutė Jančiukienė 

http://www.semiplius.lt/
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II. METODINĖ VEIKLA 

4.  METODINIŲ BŪRELIŲ PASITARIMAI 

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

4.1. Mokyklų psichologų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. būrelio veiklos ataskaitos;  

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl 2021–2022 m. m. veiklos planavimo. 

Mokyklų psichologai Rugsėjo 20 d. 

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Ingrida Bultienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

4.2. Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. būrelio veiklos ataskaitos;  

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl 2021–2022 m. m. veiklos planavimo; 

- dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos geografijos 

mokytojos metodininkės Danutės Ramanauskienės 

metodinės priemonės „Praktinės veiklos užduotys 

„Žemė“ spec. poreikių mokiniams, 6 klasė“ 

aprobavimo; 

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. 

Geografija“. 

Geografijos mokytojai Rugsėjo 21 d. 

15.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Danutė Ramanauskienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

4.3. Biologijos ir chemijos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. būrelio veiklos ataskaitos;  

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl 2021–2022 m. m. veiklos planavimo; 

Biologijos ir chemijos 

mokytojai 

Rugsėjo 23 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 
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- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. 

Gamtamokslinis ugdymas (biologija, chemija)“. 

4.4. Dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. būrelio veiklos ataskaitos;  

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl 2021–2022 m. m. veiklos planavimo; 

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. Dorinis 

ugdymas (etika, tikyba)“. 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

Rugsėjo 29 d.  

15.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Daiva Žuvaitienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 

4.5. Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. būrelio veiklos ataskaitos;  

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl 2021–2022 m. m. veiklos planavimo; 

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. Istorija ir 

pilietiškumo pagrindai“. 

 

Istorijos mokytojai Rugsėjo 28 d. 

15.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Asta Lasatienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Renata Pavlavičienė 

4.6. Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. būrelio veiklos ataskaitos;  

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl 2021–2022 m. m. veiklos planavimo; 

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

Technologijų 

mokytojai 

Rugsėjo 28 d. 

15.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Rasa Uleckienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 
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 III. RENGINIAI MOKINIAMS  

5. KONKURSAI, ŠVENTĖS, KONFERENCIJOS, VARŽYBOS 

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

5.1. Marijampolės krašto skautų rudens sueiga. Prienų rajono mokyklų skautai Rugsėjo 18–19 d. 

Giraitiškių poilsiavietė 

Alma Liutkienė 

Audronė Ramoškienė 

Lina Aleknavičienė 

IV. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

6. TIRIAMOJI VEIKLA 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

6.1. Pirminiai ir pakartotiniai pedagoginiai 

psichologiniai įvertinimai. 

 

Nuo rugsėjo 20 d. 

(registracija pagal mokyklų 

pateiktus prašymus) 

 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. 

Technologijos“, Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos technologijų mokytoja metodininkė Rasa 

Uleckienė. 

4.7. Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. būrelio veiklos ataskaitos;  

- dėl 2021–2022 m. m. veiklos planavimo. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Rugsėjo 29 d. 

10.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Irma Gerulaitienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 

4.8. Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. būrelio veiklos ataskaitos;  

- dėl metodinio būrelio pirmininko, pavaduotojo ir 

sekretoriaus rinkimų; 

- dėl 2021–2022 m. m. veiklos planavimo. 

Socialiniai pedagogai Rugsėjo 22 d. 

10.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Aidutė Jurešienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 
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6.2. Pedagoginių psichologinių įvertinimų 

aptarimas, išvadų ir rekomendacijų rašymas. 

Nuo rugsėjo 20 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

6.3. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų derinimas 

pagal mokyklų išankstinę registraciją 

 

 

Rugsėjo 2–17 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

6.4. Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašų derinimas pagal mokyklų 

išankstinę registraciją 

 

 

 

Rugsėjo 2–17 d. 

 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

7. METODINĖ, KONSULTACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

7.1. Individualios psichologo konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

 

Rugsėjo 7, 14, 21, 28 d. 

Rugsėjo 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 

27, 30 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Jolanta Veterienė 

Birutė Kasputytė 

7.2. Individualios specialiosios pedagogės 

konsultacijos (kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Zita Linkevičienė 

7.3. Individualios logopedės konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Giedrė Džiaugienė 

7.4. Individualios socialinės pedagogės 

konsultacijos (kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba Rasa Bobinienė 

7.5. Gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės 

konsultacijos. 

Rugsėjo 6, 20 d. 

(būtina išankstinė registracija) 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Justina Matviekaitė 

7.6. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos 

įvertinimas ir rekomendacijų teikimas. 

Rugsėjo 3, 10, 17, 24 d. 

(būtina išankstinė registracija) 

 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Giedrė Džiaugienė 
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______________________________ 

 

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. 

V. TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 

8. PASKAITOS, SUSITIKIMAI 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

8.1. Prienų rajono Trečiojo amžiaus universiteto 

naujų mokslo metų atidarymo šventė. 

Rugsėjo 22 d. 

14.00 val. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Danutė Stankevičienė 

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

