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PRIENŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

2022 M. RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

1. SEMINARAI, PASKAITOS 

2020–2022 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 2022“ (40 val.) 
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1.1.1 Nuotolinis renginys-seminaras „Pasaka 

šiuolaikiniame pasaulyje: ugdymas, ugdymasis 

ir gyvenimas“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė – 6 akad. 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; 

Indrė Šeputienė, 

sertifikuota Reggio 

Emilia ugdymo 

krypties pedagogė, 

skaitybos specialistė, 

knygų vaikams autorė, 

vertėja, leidyklos 

„Muzikija“ vadovė; 

Kristina Samuilienė, 

lietuvių kalbos filologė, 

keliautoja, 

nepriklausoma kultūrų 

tyrinėtoja. 

 

  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

mokytojai, įvairių 

dalykų mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Rugsėjo 14 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Mokamas 

23,00 Eur 

1.1.2. Praktinė ugdymo pasakomis veikla su 

ugdytiniais. 1 prioritetas. 

 

Trukmė – 1 akad. 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 21 d.  

9.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 
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1.2. Kvalifikacijos tobulinimo programa  „Auklėtojų padėjėjų vaidmuo kuriant emociškai palankią ir ugdymui vertingą aplinką ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“ 

1.2.1. III modulis. Seminaras „Pagalbos principai 

vaikams, turintiems raidos, emocijų ir elgesio, 

autizmo spektro sutrikimų“, 2.1 prioritetas.  

 

Trukmė 4 val. (2 dienos po 2 val.) 

Vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Psichologė 

Birutė Kasputytė 

(Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba) 

Ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojų 

padėjėjai  

Rugsėjo 29 d.  

13.00-15.00 val.  

 

Antrasis 

susitikimas bus 

patikslintas 

vėliau 

 

Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

2. POSĖDŽIAI 

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

2.1. Patarėjų tarybos posėdis:   

- dėl kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo. 

Patarėjų tarybos nariai Rugsėjo 21 d. 

Nuotoliniu būdu 

Oksana Radzvilavičienė 

Rasa Alaburdienė 

Laimutė Jančiukienė 

II. METODINĖ VEIKLA 

3.  METODINIŲ BŪRELIŲ PASITARIMAI 

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

3.1. Mokyklų metodinės tarybos narių edukacinė 

išvyka į  Dargužių amatų centrą. 

Mokyklų metodinės 

tarybos nariai 

Rugsėjo 7 d.  

11.45 val.  

Rasa Alaburdienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Danutė Stankevičienė 

3.2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

- dėl 2021–2022 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl 2022–2023 m. m. veiklos planavimo; 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Rugsėjo 8 d. 

15.00 val.  

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Daiva Buzienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 
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- priešmokyklinio ugdymo planavimo ugdymo 

proceso organizavimo  aktualijos. 

3.3. Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl 2021–2022 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2022–2023 m. m. veiklos planavimo. 

 

Muzikos mokytojai Rugsėjo 20 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Vilma Pučkienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Virginija Zujienė 

3.4. Pradinio ugdymo mokytojų metodinių grupių 

pirmininkų pasitarimas: 

- dėl 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimo. 

 

Mokyklų pradinio 

ugdymo mokytojų 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Rugsėjo 20 d.  

14.30 val.  

Nuotoliniu būdu 

Rima Lyberienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 

3.5. Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

- dėl 2021–2022 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2022–2023 m. m. veiklos planavimo; 

- rekomendacijos dėl švietimo pagalbos specialisto 

darbo įgyvendinant įtraukujį ugdymą. 

Logopedai ir specialieji 

pedagogai 

Rugsėjo 22 d. 

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Vida Petrulionienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

3.6. Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2021–2022 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2022–2023 m. m. veiklos planavimo.  

-  atnaujinto geografijos ugdymo(si) turinio 

įgyvendinimo galimybės 2022–2023 m. m. 

Geografijos mokytojai Rugsėjo 22 d. 

15.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Kristina Senavaitytė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

3.7. Mokyklų bibliotekininkų metodinė diena-išvyka  

į poeto Justino Marcinkevičiaus tėviškę. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Rugsėjo 21 d. 

10.00 val. 

Išvykstama nuo Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos  

Irma Gerulaitienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 

3.8. Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2021–2022 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Rugsėjo 30 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Evita Maksvytienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 
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- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl 2022–2023 m. m. veiklos planavimo; 

-   atnaujinto anglų kalbos ugdymo turinio 

įgyvendinimo galimybės. 

3.9. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

- dėl 2021–2022 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2022–2023 m. m. veiklos planavimo. 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Rugsėjo 27 d. 

13.00 val.  

Nuotoliniu būdu  

Vaida Aleškevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

3.10. Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2021–2022 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2022–2023 m. m. veiklos planavimo. 

Socialiniai pedagogai Rugsėjo 27 d.  

10.00 val.  

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Ona Lebedinskienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 

3.11. Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2021–2022 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2022–2023 m. m. veiklos planavimo; 

- Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytojos ekspertės Levutės Karčiauskienės 

informacijos sklaida iš NŠA projekto „Bendrojo 

ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ mokymų lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojams. 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Rugsėjo 28 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Nijolė Šervenikaitė 

Oksana Radzvilavičienė 

Renata Pavlavičienė 

3.12. Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl 2021–2022 m. m. būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų; 

- dėl 2022–2023 m. m. veiklos planavimo; 

- gerosios patirties sklaida „Dalykų integravimas 

per projektinius darbus. Įvadas į brandos darbą“. 

Istorijos mokytojai Rugsėjo 29 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Asta Lasatienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Renata Pavlavičienė 
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 III. RENGINIAI MOKINIAMS  

4. KONKURSAI, ŠVENTĖS, KONFERENCIJOS, VARŽYBOS 

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

4.1. Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 

klasių mokinių iliustracijų konkursas „Biblijos 

takais. Šventojo Rašto atspindžiai 

šiandienos bestseleriuose ir/ar jų 

ekranizacijose“. 

Lietuvos bendrojo ugdymo 

mokyklų 1–12 klasių mokiniai 

Rugsėjo 1 – lapkričio 31 d. Eglė Čaplinskienė 

Audronė Ramoškienė 

Danguolė Damijonaitytė 

IV. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

5. TIRIAMOJI VEIKLA 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

5.1. Pirminiai ir pakartotiniai pedagoginiai 

psichologiniai įvertinimai. 

- l/d „Pasaka“; 

- l/d „Saulutė“. 

 

 

 

 

Rugsėjo 19, 20 d. 

Rugsėjo 26, 27 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

5.2. Pedagoginių psichologinių įvertinimų 

aptarimas, išvadų ir rekomendacijų rašymas. 

Rugsėjo 21, 2, 23, 28, 29, 30 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

5.3. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų derinimas 

pagal mokyklų išankstinę registraciją. 

 

 

Rugsėjo 2–16 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

5.4. Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašų derinimas pagal mokyklų 

išankstinę registraciją. 

 

 

Rugsėjo 2–16 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 



7 

 

  tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

5.5. Individualios psichologo konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

Rugsėjo 7, 14, 21, 28 d. 

Rugsėjo 8, 15, 22, 29 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba Jolanta Veterienė 

Birutė Kasputytė 

5.6. Individualios specialiosios pedagogės 

konsultacijos (kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba Zita Linkevičienė 

5.7. Individualios logopedės konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba Giedrė Džiaugienė 

5.8. Individualios socialinės pedagogės 

konsultacijos (kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba Rasa Bobinienė 

5.9. Gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės 

konsultacijos. 

Rugsėjo 5, 19 d. 

(būtina išankstinė registracija) 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba Justina Matviekaitė 

5.10. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos 

įvertinimas ir rekomendacijų teikimas. 

Rugsėjo 2, 9, 16, 23, 30 d. 

(būtina išankstinė registracija) 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba Giedrė Džiaugienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

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 

6. PASKAITOS, SUSITIKIMAI 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

6.1. Prienų rajono Trečiojo amžiaus universiteto 

naujų mokslo metų atidarymo šventė. 

 

Rugsėjo 21 d. 

14.00 val. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Danutė Stankevičienė 

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

