
 PATVIRTINTA 

 Prienų švietimo pagalbos  

 tarnybos  direktoriaus  

2021 m. rugsėjo 30  d. 

įsakymu Nr. (1.3) V1-59 

 

PRIENŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

2021 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 „Šokio dėstymo metodika, dirbant su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais bei bendrojo 

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

1.1.1. I modulis „Šokių pamokėlė vaikams“,  

1 prioritetas. 

Šokių mokytojas 

ekspertas  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

Spalio 4 d. 

13.00 val. 

Nemokamas. 

Pažymėjimas 1,00 Eur 
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Trukmė 10 val. (4 kontaktinės, 6 savarankiško 

darbo valandos). 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

Edgaras Šnipaitis pradinio ugdymo 

pedagogai, šokio, 

fizinio ugdymo 

mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo pedagogai 

 

Šilutės Martyno 

Jankaus 

pagrindinė 

mokykla 

1.2. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Lyderystė mokymui ir mokymuisi. Stipriname vadovo lyderystės įgūdžius“ (40 val.) 

 

1.2.1. 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 

1.2.2. II modulis. Socialinė ir emocinė sveikata 

mokykloje, 3 prioritetas. 

 

2 dalis. Seminaras „Mokiniai karantine: 

moksliniai tyrimai ir praktinės įžvalgos“. 
 

Trukmė 2 val.  

Programos  vadovės: Danutė Stankevičienė,  

Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Socialinių mokslų 

daktarė, docentė  

Roma Jusienė 

(Vilniaus universitetas) 

 

Mokyklų vadovai, 

pavaduotojai 

ugdymui, švietimo 

pagalbos specialistai 

Spalio 8 d.  

13.00 val. 

Vieta bus 

patikslinta 

 

Neįvyko 

Mokamas.  

Kaina bus patikslinta 

1.3. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo pasakomis iniciatyva „Pasakų iššūkis“ (40 val.) 

 

http://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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1.3.1. Nuotolinė konsultacija „Pasakų tyrimai ir 

tyrinėtojai“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė – 1,5 val. 

Programos 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 

Spalio 7 d.  

14.30–16.00 

Nuotoliniu būdu 

Nemokama 

1.3.2. Nuotolinė konsultacija „Žiauriai baisi pasaka: ką 

gąsdina pasakų žiaurumai?“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė – 1,5 val. 

Programos 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 

Spalio 14 d.  

14.30–16.00 

Nuotoliniu būdu 

Nemokama 

1.3.3. Nuotolinė konsultacija „Gyvūnų pasakos vs. 

stebuklinės pasakos“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė – 1,5 val. 

Programos 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 

Spalio 21 d.  

14.30–16.00 

Nuotoliniu būdu 

Nemokama 
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1.3.4. Nuotolinė konsultacija „Pasakų knyga be 

iliustracijų“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė – 1,5 val. 

Programos 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 

Spalio 28 d.  

14.30–16.00 

Nuotoliniu būdu 

Nemokama 

1.4. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokymąsi aktyvinantys mokymo metodai meno / muzikos mokykloje“  (40 val.) 

 

1.4.1. III modulis. Seminaras „Išeivijos lietuviai-

kompozitoriai ir jų kūryba“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė 4 val.  

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

Prof. dr. Darius 

Kučinskas  
(Kauno technologijos 

universitetas) 

  

Meno / muzikos 

mokyklų mokytojai

  

 

Spalio 12 d. 

10.00 val. 

Prienų meno 

mokykla 

Mokamas 

6,00 Eur 

1.4.2. IV modulis. Seminaras-praktikumas „Tradicinės 

kanklės šiuolaikinėje kultūroje“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė 6 val.  

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

Profesionali 

kanklininkė, 

kompozitorė Žemyna 

Trinkūnaitė 

Meno / muzikos 

mokyklų mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo mokytojai, 

visi besidomintys 

Spalio 29 d. 

12.30 val. 

Prienų meno 

mokykla 

Mokamas 

5,00 Eur 

1.5. Atvirų durų diena Prienų švietimo pagalbos 

tarnyboje. 

Paskaita „Kaip auginami genijai ir milijonieriai? 

Žydų auklėjimo paslaptys“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė 2 val.  

Vadovės: Danutė Stankevičienė,  Danguolė 

Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Rašytojas ir žurnalistas, 

etiketo specialistas 

Giedrius Drukteinis 

Mokyklų vadovai, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Spalio 13 d. 

10.00 val. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nemokama 

1.6. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Socialinių pedagogų kompetencijų plėtotė“ (44 val.) 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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1.6.1. III modulis. Seminaras „Mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių nuoseklaus 

konsultavimo praktika“, 2 prioritetas. 

 

Trukmė 8 val. (iš jų 4 val. kontaktinės, 4 val. 

savarankiškas darbas). 

Programos vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

 

Socialinė  pedagogė 

metodininkė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 Aidutė Jurešienė 

 (Skriaudžių pagrindinė 

mokykla) 

Socialiniai 

pedagogai  

 

Spalio 27 d. 

12.00 val.  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Nemokamas. 

Pažymėjimas 1,00 Eur 

1.7. Gerosios patirties sklaidos edukacinis renginys   

„Kultūros ir istorijos paveldo panaudojimas 

ugdymo procese“, 3 prioritetas. 

 

Trukmė 6 val. 

Vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

 

Padalinio vedėja   

Snieguolė 

Stravinskienė 
(Druskininkų švietimo 

centras) 

Prienų rajono 

savivaldybės 

projekto „Lyderių 

laikas 2“ mokyklų 

komandų nariai 

Spalio 26 d. 

12.00 val. 

Išvykstama nuo 

Prienų r. 

savivaldybės 

aukštės 

Nemokamas 

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 

 

Spalio 1 d. Nemokamas 

 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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2.2. Edukacinė išvyka-seminaras „Įtraukusis 

ugdymas, vertinimas ir specialiųjų poreikių  

turinčių vaikų integravimas. Prienų 

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos patirtis“. 

Mokyklos direktorė 

Ilona Balčiukynienė  
(Prienų  „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla) 

 

Raseinių rajono 

ugdymo įstaigų 

vadovai ir 

pavaduotojai 

 

 

 

Spalio 21 d. 

10.00 val. 

Nemokamas 

3. POSĖDŽIAI 

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

3.1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, mokyklų 

vadovų, kuruojančių ikimokyklinį ugdymą, 

posėdis: 

- dėl 2021–2022 m. m. ikimokyklinių įstaigų 

metodinės veiklos krypčių. 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovai, 

mokyklų vadovai, 

kuruojantys 

ikimokyklinį ugdymą  

Spalio 7 d. 

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Vaida Aleškevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

3.2. Patarėjų tarybos posėdis:   

- dėl kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo. 

Patarėjų tarybos nariai Spalio 13 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Oksana Radzvilavičienė 

Rasa Alaburdienė 

Laimutė Jančiukienė 

3.3. Mokyklų metodinės tarybos posėdis: 

- Mokyklų metodinės tarybos 2020–2021 m. m. 

veiklos apžvalga; 

- Mokyklų metodinės tarybos sudėties 

atnaujinimas; 

- Prienų švietimo pagalbos tarnybos Patarėjų 

tarybos sudėties atnaujinimas; 

- VBE rezultatai. Kaip veikiame toliau? 

- Mokyklos vadovo pozicija vykdant metodinę 

veiklą mokykloje ir rajone; 

- Prienų rajono metodinės veiklos strategija; 

- Mokyklų metodinės tarybos 2021–2022 m. m. 

veiklos planavimas. 

Mokyklų metodinės 

tarybos nariai, mokyklų 

metodinių tarybų 

pirmininkai 

Spalio 25 d. 

14.00 val. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras 

Danutė Stankevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

II. METODINĖ VEIKLA 

4.  METODINIŲ BŪRELIŲ PASITARIMAI 
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Eil. Nr. Pavadinimas Dalyviai Data, laikas, vieta  Atsakingi 

4.1. Logopedų ir specialiųjų pedagogų  metodinio 

būrelio pasitarimas: 

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

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

- Lietuvos aklųjų bibliotekos vyr. bibliotekininkės 

Skaidros Grabauskienės informacija apie 

bibliotekos teikiamas paslaugas ir galimybes 

specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymui; 

- Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedės 

Jurgitos Aksomaitytės pranešimas „Kai prabyla 

pirštininės lėlės... SUP mokinių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų šalinimas pirštininių lėlių pagalba“. 

Logopedai ir specialieji 

pedagogai 

Spalio 4 d. 

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Vida Petrulionienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

4.2. Dailės 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. Dailė“. 

Dailės mokytojai Spalio 6 d. 

14.30 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Ilona Rasimavičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 

4.3. Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. Užsienio 

kalbos“. 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Spalio 7 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Evita Maksvytienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

4.4. Informacinių technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

Informacinių 

technologijų mokytojai 

Spalio 8 d. 

14.00 val. 

Rasa Alaburdienė 

Oksana Radzvilavičienė 



8 

 

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

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

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. 

Informatika“. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba Laimutė Jančiukienė 

4.5. Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas: 

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

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

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. Muzika“. 

Muzikos mokytojai Spalio 11 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Vilma Pučkienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Virginija Zujienė 

4.6. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

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

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

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Spalio 12 d. 

14.00 val.  

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Daiva Buzienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 

4.7. Rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas: 

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

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

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. Užsienio 

kalbos“. 

Rusų, prancūzų, 

vokiečių kalbų 

mokytojai 

Spalio 14 d. 

14.30 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Genovaitė Strazdaitė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

4.8. Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas: 

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

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

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. Fizika“. 

Fizikos mokytojai Spalio 14 d. 

15.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Nukeliamas į spalio 21 d. 

15.00 val. 

Vilma Mekionytė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 
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 III. RENGINIAI MOKINIAMS  

5. KONKURSAI, ŠVENTĖS, KONFERENCIJOS, VARŽYBOS 

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

5.1. Mokytojo dienos regata 2021 Mero taurei 

laimėti ir Skambantis miškas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių ir mokytojų komandos 

Spalio 2 d.  

11.00 val. 

Dalia Šklėriūtė,  

Irma Kačinauskienė 

4.9. Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. Fizinis 

ugdymas ir sveikatos ugdymas“; 

- Rolando Meškausko pranešimas. 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Spalio 19 d.  

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Daiva Macijauskienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Artiomas Marchockis 

4.10. Matematikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

- informacija iš nuotolinio renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybės 2021/22 m. m. 

Matematika“; 

- diagnostinių kontrolinių darbų analizė: 

probleminės sritys. 

Matematikos mokytojai Spalio 27 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Aldona Ūsienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

4.11 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

- dėl informacijų. 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Spalio 19 d. 

15.00 val.  

Nuotoliniu būdu 

Rima Lyberienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 
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Prienų estrada prie Nemuno, 

Žvėrinčiaus miškas 

5.2. Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 

klasių mokinių piešinių nuotraukų konkursas 

„Biblijos takais“. 

Lietuvos bendrojo ugdymo 

mokyklų 1–8 klasių mokiniai 

Darbai siunčiami nuo spalio 17 iki 

31 dienos į konkurso nuostatuose 

nurodytą el. paštą 

 

Eglė Čaplinskienė 

Audronė Ramoškienė 

Danguolė Damijonaitytė 

5.3. Jaunųjų šaulių sporto varžybos, skirtos 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai 

paminėti. 

Rajono mokyklų jaunųjų šaulių 

būrelių nariai 

Spalio 25 d. 

10.00 val. 

Jiezno gimnazija 

 

Sigitas Žalys 

Dalia Mazuronienė 

Oksana Radzvilavičienė 

5.4. Rajoninė skautų rudens sueiga. Rajono mokyklų skautai Spalio 29–30 d. 

Išlaužo pagrindinė mokykla 

 

Alma Liutkienė 

Audronė Ramoškienė 

Lina Aleknavičienė 

6. 
PARODOS 

Eil. Nr. Pavadinimas Data Vieta  Atsakingi 

6.1. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 5–

10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Ačiū Jums, Mokytojai!“. 

Nuo rugsėjo 30 d. 

iki spalio 31 d.  

Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos I aukšto koridorius 

Aušra Deltuvienė  

Rasa Uleckienė 

IV. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

7. TIRIAMOJI VEIKLA 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

7.1. Pirminiai ir pakartotiniai pedagoginiai 

psichologiniai vaikų įvertinimai: 

- Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“; 

- Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“; 

- Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla; 

- Stakliškių gimnazija; 

- Prienų „Ąžuolo“ progimnazija. 

 

 

 

Spalio 4 d. 

Spalio 4, 19, 27 d. 

Spalio 6, 7, 12, 25, 26 d. 

Spalio 14, 18, 19, 21 d. 

Spalio 5, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 

25, 26 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 
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7.2. Pedagoginių psichologinių įvertinimų 

aptarimas, išvadų ir rekomendacijų rašymas. 

Spalio 5, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 

22, 27, 28, 29 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

 

8. METODINĖ, KONSULTACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

8.1. Individualios psichologo konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

 

Spalio 5, 12, 19, 26 d. 

Spalio 4, 11, 14, 18, 21, 25 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Jolanta Veterienė 

Birutė Kasputytė 

8.2. Individualios specialiosios pedagogės 

konsultacijos (kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Zita Linkevičienė 

8.3. Individualios logopedės konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Giedrė Džiaugienė 

8.4. Individualios socialinės pedagogės 

konsultacijos (kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba Rasa Bobinienė 

8.5. Gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės 

konsultacijos. 

Spalio 4, 18 d. 

(būtina išankstinė registracija) 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Justina Matviekaitė 

8.6. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos 

įvertinimas ir rekomendacijų teikimas. 

Spalio 1, 8, 15, 22, 29 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 
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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. 

9.1. Paskaita „Paskaita „Pasaulis iš kintančio 

žvilgsnio perspektyvos“.  

Lektorius –  Liutauras Degėsys,  poetas, 

filosofas, Vilniaus pedagoginio universiteto 

Filosofijos katedros docentas. 

 

Spalio 6 d. 

14.00 val. 

 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Danutė Stankevičienė 

9.2. Paskaita „Septynios didžiosios žydų sėkmės 

paslaptys: pažadink savyje žydą“. 

Lektorius – Giedrius Drukteinis, rašytojas, 

žurnalistas, televizijos laidų vedėjas ir 

visuomenės veikėjas, nuolatinis didžiausių 

Lietuvos periodinių leidinių autorius, 

komunikacijos konsultantas. 

 

Spalio 13 d. 

14.00 val. 

 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Danutė Stankevičienė 

9.3. Paskaita „Senosios Prienų katalikų kapinės - 

žvilgsnis iš šalies“. 

Lektoriai – Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos vyr. redaktorė  
Asta Miltenytė,  Kauno technologijos 

universiteto doc. dr. Judita Puišo,   Klaipėdos 

universiteto lektorius dr. Arminas Štuopys. 

 

Spalio 27 d.  

14.00 val. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Danutė Stankevičienė 

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

