
 PATVIRTINTA 

Prienų švietimo pagalbos  

 tarnybos  direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. (1.3) V1-39 

 

 

PRIENŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

2022 M. SPALIO 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 „Ugdymas netradicinėse aplinkose ir tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos kultūros, istorijos ir 

gamtos paveldą“ 
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1.1.1. II modulis. Edukacinė išvyka-seminaras 

„Kultūrinės, pilietinės kompetencijų ugdymas 

netradicinėse aplinkose“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė 8 val.  

Vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Mindaugas 

Verbickas,  

Alovės skyriaus meno 

vadovas 

Jiezno gimnazijos 

pedagogai 

Spalio 4 d. 

14.00 val. 

Kurnėnų 

Lauryno 

Radžiukyno 

mokykla 

Mokamas. 

Kaina bus patikslinta po 

renginio 

1.1.2. II modulis. Edukacinė išvyka-seminaras 

„Kultūrinės, pilietinės kompetencijų ugdymas 

netradicinėse aplinkose“, 1 prioritetas.  

 

Trukmė 8 val.  

Vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

Direktorė 

Liudmila Vitkienė 

(MB „Kauno gidas“) 

Balbieriškio 

pagrindinės 

mokyklos pedagogai 

Spalio 7 d.  

11.30 val.  

Pažaislio kultūros 

ir turizmo centras 

Mokamas. 

Kaina bus patikslinta po 

renginio 

1.2. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo pasakomis iniciatyva „Pasakų iššūkis 2022“ (40 val.) 

1.2.1. Konsultacija-praktikumas „Sėkmės, iššūkiai ir 

kitos aktualijos ugdant pasakomis“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė – 2 akad. val. 

Vadovė Oksana Radzvilavičienė 

 

Akvilė Sadauskienė, 

iniciatyvos „Pasakų 

iššūkis“ idėjos autorė ir 

organizatorė, ugdymo 

pasakomis metodikų 

kūrėja, knygų 

sudarytoja ir leidėja. 

 

Iniciatyvos „Pasakų 

iššūkis 2022“ 

dalyviai  

Spalio 7 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Nemokama 

1.2.2. Konsultacija-praktikumas „Baisių“ pasakų baimė. 

Ar pagrįsta?“, 1 prioritetas. 

 

Trukmė – 2 akad. val. 

Vadovė Oksana Radzvilavičienė 

 

Akvilė Sadauskienė, 

iniciatyvos „Pasakų 

iššūkis“ idėjos autorė ir 

organizatorė, ugdymo 

pasakomis metodikų 

kūrėja, knygų 

sudarytoja ir leidėja. 

 

Iniciatyvos „Pasakų 

iššūkis 2022“ 

dalyviai  

Spalio 21 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Nemokama 
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1.3. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Šokio dėstymo metodika, dirbant su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais bei bendrojo 

ugdymo įstaigų moksleiviais. Šokiai suaugusiems“ (46 val.) 

 

1.3.1. I modulis „Šokių pamokėlė vaikams“,  

1prioritetas. 

 

Trukmė 10 val. (4 kontaktinės, 6 savarankiško 

darbo valandos) 

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 15 d. 

12.00 val. 

Kauno kultūros 

centras (Vytauto 

pr. 79, Kaunas) 

Nemokamas. 

Pažymėjimas 1,00 Eur 

1.3.2. I modulis „Šokių pamokėlė vaikams“,  

1prioritetas. 

 

Trukmė 10 val. (4 kontaktinės, 6 savarankiško 

darbo valandos) 

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 10 d. 

10.00 val. 

Vilniaus lopšelis-

darželis 

„Gabijėlė“ 

Nemokamas. 

Pažymėjimas 1,00 Eur 

1.4. Vebinaras „Atnaujinamos lietuvių kalbos ir 

literatūros programos 5 klasei (darbas su 

pratybomis „Lietuvių kalbos užduotys 5 kl.“)“,  

1 prioritetas. 

 

Trukmė 1 val. 

Vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja 

ekspertė, pratybų 

autorė  

Levutė 

Karčiauskienė,  

(Prienų „Žiburio“ 

gimnazija) 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Spalio 13 d.  

16.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

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

ugdymo įstaigose“ 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


4 

 

1.5.1. 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 

Psichologė 

Birutė Kasputytė 

(Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba) 

Ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojų 

padėjėjai  

Mokymų antra 

diena: 

Spalio 27 d.  

13.00-15.00 val.  

Nuotoliniu būdu 

Nemokamas 

 

1.6. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Patyrimais, tyrimais ir atradimais grįstas mokymas(is)“ (40 val.) 

1.6.1. IV modulis. Seminaras „STEAM tarpdalykinė 

integracija. Integruoti tiriamieji ir projektiniai 

darbai“,1 prioritetas.  

 

Trukmė 8 val. (4 val. kontaktinės, 4 savarankiško 

darbo). 

Vadovė Danguolė Damijonaitytė 

Registracija https://www.semiplius.lt 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Saulė Paulikienė 

(Palangos Vlado 

Jurgučio progimnazija) 

Skriaudžių 

pagrindinės 

mokyklos pedagogai 

Spalio 28 d.  

12.00 val.  

Nuotoliniu būdu 

Mokamas. 

Kaina bus patikslinta po 

renginio 

1.7. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Dailės terapijos metodai savęs pažinimui ir atsipalaidavimui“ (41 val.) 

 

1.7.1. II modulis. Seminaras-praktikumas „Fraktalų 

jėga“. 

 

Trukmė 28 val. (iš jų 26,5 teorija ir praktika, 1,5 

savarankiško darbo val.). 

 

Programos vadovė Oksana Radzvilavičienė 

Registracija  https://www.semiplius.lt 

Psichologė 

Ieva Žukovienė 

(Išlaužo pagrindinė 

mokykla) 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

pradinio ugdymo 

mokytojai, 

pagrindinių ir 

vidurinių mokyklų 

dalykų mokytojai, 

mokyklų vadovai, 

jų pavaduotojai 

ugdymui, pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

profesinio rengimo 

mokytojai, 

Spalio 26, 

lapkričio 2, 9, 16, 

23, 30, gruodžio 

7, 14 d. 

19.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Mokamas 

Kaina 154,00 Eur 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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neformaliojo 

švietimo pedagogai 

 

2. POSĖDŽIAI 

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

2.1. Patarėjų tarybos posėdis:   

- dėl kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo. 

Patarėjų tarybos nariai Spalio 12 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. Dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

-  diskusija  „Atnaujinto dorinio ugdymo turinio 

įgyvendinimo galimybės“. 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

Spalio 3 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Reda Valančienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 

3.2. Mokyklų psichologų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

Mokyklų psichologai Spalio 3 d. 

13.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

 

Evelina Tiščenkienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

3.3 Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas: 

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

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

- Jiezno gimnazijos fizikos mokytojos 

metodininkės Vilmos Mekionytės informacijos 

sklaida iš NŠA projekto „Bendrojo ugdymo 

Fizikos mokytojai Spalio 6 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

 

Vilma Mekionytė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 
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mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“ mokymų fizikos mokytojams. 

3.4. Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Spalio 10 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Daiva Macijauskienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Artiomas Marchockis 

3.5. Rusų, prancūzų, vokiečių kalbų 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. 

Rusų, prancūzų, 

vokiečių kalbų 

mokytojai 

Spalio 10 d.  

14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

3.6. Mokyklų bibliotekininkų 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. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Spalio 11 d.  

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Irma Gerulaitienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 

3.7. Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

-  Prienų „Revuonos“, Skriaudžių pagrindinių 

mokyklų technologijų mokytojos metodininkės 

Rasos Uleckienės informacijos sklaida iš NŠA 

projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymų. 

Technologijų 

mokytojai 

Spalio 11 d. 

14.30 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Rasa Uleckienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 

3.8. Informacinių technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

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

Informacinių 

technologijų mokytojai 

Spalio 11 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Rasa Alaburdienė 

Oksana Radzvilavičienė 

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

3.9. Matematikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

Matematikos mokytojai Spalio 12 d. 

14.30 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Aldona Ūsienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

3.10. Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas: 

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

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

-  Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos dailės mokytojos 

metodininkės Dalios Dragūnienės informacijos 

sklaida iš NŠA projekto „Bendrojo ugdymo 

mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“ mokymų. 

Dailės mokytojai  Spalio 12 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Dalia Dragūnienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Virginija Zujienė 

3.11. Biologijos ir chemijos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

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

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

-  informacijos sklaida iš NŠA projekto „Bendrojo 

ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ mokymų biologijos ir 

chemijos mokytojams. 

Biologijos ir chemijos 

mokytojai 

Spalio 13 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Vita Jančiauskienė 

Oksana Radzvilavičienė 

Laimutė Jančiukienė 

3.12. Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

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

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

-  Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo 

mokytojos metodininkės Rimos Juodsnukienės 

informacijos sklaida iš NŠA projekto „Bendrojo 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Spalio 13 d. 

14.00 val. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Rima Lyberienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Laimutė Jančiukienė 
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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 

4.2. Mokytojų dienos regata 2022 metų Prienų 

rajono savivaldybės Mero taurei laimėti 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių ir mokytojų komandos 

Spalio 8 d.  

11.00 val. 

Prienų estrada prie Nemuno 

Dalia Šklėriūtė 

Irma Kačinauskienė 

ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ mokymų. 

ATVIROS  PAMOKOS, VEIKLOS 

Eil. Nr. Pavadinimas 

3.13. Atvira ugdomoji veikla „Sportuojantis 

koridorius“. 
 

 

Prienų lopšelio-darželio 

„Saulutė“ ,,Kiškučių“ 

grupės ugdytiniai 

Prienų lopšelių-darželių 

,,Gintarėlis“ ir 

,,Pasaka“  ugdytiniai ir 

jų mokytojai 

(iki 15 vaikų iš 

kiekvieno darželio) 

Spalio 26 d. 

10.15 val. 

Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ 

 

Laura Revinskienė 

Vaida Aleškevičienė 
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4.3. Jaunųjų šaulių sporto varžybos, skirtos 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai 

paminėti. 

 

Registracija iki spalio 20 d. tel. (8 687) 25919 

Rajono mokyklų jaunųjų šaulių 

būrelių nariai  

Spalio 25 d. 

10.00 val. 

Jiezno gimnazija 

 

Sigitas Žalys 

Dalia Mazuronienė 

Oksana Radzvilavičienė 

 

4.4. Rajoninė skautų rudens sueiga „Dievui, 

Tėvynei, Artimui“. 

Rajono mokyklų skautai Spalio 28–29 d.  

Išlaužo pagrindinė mokykla 

 

Alma Liutkienė 

Audronė Ramoškienė 

 

4.5. Prienų rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų 

paroda „Rudens spalvų mandala“. 

 

 

Prienų rajono ugdymo įstaigų  

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, mokytojai ir 

tėvai 

Darbai siunčiami el. paštu 

mgrebliauskaite@gmail.com nuo 

spalio 17 d. iki lapkričio 11 d.   

Monika Grėbliauskaitė 

Vilija Krasauskienė 

Danguolė Damijonaitytė 

5. 
PARODOS 

Eil. Nr. 
Pavadinimas Data Vieta  Atsakingi 

5.1. Prienų „Revuonos“ pagrindinės 6–9 klasių 

mokinių kūrybinių darbų paroda „Rugsėjo 

belaukiant“.  

Iki gruodžio 10 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos I aukšto koridoriuose 

Vilma Glaveckienė 

5.2. Vilijos Čiapaitės paroda „Prienų ir Birštono 

krašto legendos ir mitai“. 

Iki spalio 11 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos I aukšto koridoriuose 

Aušra Deltuvienė 

5.3. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 9–10 klasių 

mokinių exlibrių paroda „Pamoka mokinio 

akimis“, skirta paminėti Tarptautinę 

mokytojo dieną“. 

Nuo spalio 5 d. iki lapkričio 10 

d. 

Skriaudžių pagrindinės mokyklos 

II aukšto koridoriuje 

Rasa Uleckienė 

IV. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

6. TIRIAMOJI VEIKLA 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 
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6.1. Pirminiai ir pakartotiniai pedagoginiai 

psichologiniai įvertinimai. 

- „Revuonos“ pagrindinė mokykla; 

- Stakliškių gimnazija; 

- Jiezno gimnazija; 

- lopšelis-darželis „Pasaka“; 

- lopšelis-darželis „Saulutė“; 

- lopšelis-darželis „Gintarėlis“. 

 

 

 

Spalio 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13 d. 

Spalio 12, 18, 21, 25 d. 

Spalio 19, 25 d. 

Spalio 24, 25, 26, 27, 31 d. 

Spalio 5, 6 d. 

Spalio 24 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

6.2. Pedagoginių psichologinių įvertinimų 

aptarimas, išvadų ir rekomendacijų rašymas. 

Spalio 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 

21, 26, 27, 28 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba  Danutė Stankevičienė, 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai 

6.3. Individualios psichologo konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

 

Spalio 5, 12, 19, 26 d. 

Spalio 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 

27 d. 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba Jolanta Veterienė 

Birutė Kasputytė 

6.4. Individualios specialiosios pedagogės 

konsultacijos (kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba Zita Linkevičienė 

6.5. Individualios logopedės konsultacijos 

(kontaktinės ir nuotolinės). 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba Giedrė Džiaugienė 

6.6. Individualios socialinės pedagogės 

konsultacijos (kontaktinės ir nuotolinės). 

 

Pagal poreikį Prienų švietimo pagalbos tarnyba Rasa Bobinienė 

6..7. Gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės 

konsultacijos. 

Spalio 3, 10 d. 

(būtina išankstinė registracija) 

 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba Justina Matviekaitė 

6.8. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos 

įvertinimas ir rekomendacijų teikimas. 

Spalio 7, 14, 21, 28 d. 

(būtina išankstinė registracija) 

 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba Giedrė Džiaugienė 

V. TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 

7. PASKAITOS, SUSITIKIMAI 
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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. 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Vieta  Atsakingi 

7.1. Paskaita „Laukinės gamtos fotografijos 

paslaptys“. 
Dokumentinio gamtos pažinimo  filmo „Keturi 

metų laikai 2“ fragmentų pristatymas. 

 

Lektoriai – menininkai, fotografai, filmų 

kūrėjai Ričardas Anusauskas ir Rūta 

Žemaitienė 

Spalio 12 d. 

14.00 val. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Danutė Stankevičienė 

7.2. Rubrika „Kelionės automobiliu - žinios, 

įgūdžiai, tolerancija“ Paskaita. „Italija: 

espresso kavos aromatas virš kalnų, 

paplūdimių ir senamiesčių“. 
 

Lektorė – keliautoja, fotografė Jūratė 

Zailskienė 

Spalio 26 d. 

14.00 val. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Danutė Stankevičienė 

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

