
                    PATVIRTINTA
                               Prienų švietimo
                               centro direktorės
                               2013 m. rugsėjo 26 d. 
                               įsakymu Nr.(1.3)V1-34

PRIENŲ ŠVIETIMO CENTRAS
SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

KVALIFIKACIJOS RENGINIAI

Eil.
Nr. Tema Lektoriai Dalyviai Data, laikas, vieta Finansavimas

1. Programa „Ugdymo modernizavimas ir švietimo kokybės kėlimas“

1.1 Seminaras „Saugi ir sveika aplinka 
mokykloje – ugdymo(si)  proceso kokybės 
užtikrinimo veiksnys“
Trukmė 6 akad. val.
Seminaro vadovė Daiva Buzienė
Išankstinė registracija iki spalio 18 d. tel. 
52081 arba el. paštu 
svietimocentras@prienai.lt

Psichologas, 
psichodramos 
terapeutas 
Evaldas Karmaza
(VšĮ „EOS grupės“)

Mokyklų vadovai, 
pavaduotojai 
ugdymui,
įvairių dalykų 
mokytojai 

Spalio 23 d.
14 val.
Prienų „Žiburio“ gimnazija

Nemokamas 
Pažymėjimas 3 Lt

1.2 Seminaras „Ugdymo turinio planavimas ir 
optimalus mokomosios medžiagos 
panaudojimas istorijos pamokose 7–10 
klasėse“
Trukmė 6 akad. val.
Seminaro vadovė Daiva Buzienė

Lektorius 
Mindaugas Nefas
(Lietuvos 
edukologijos 
universitetas)

Istorijos mokytojai Spalio 18 d.
14 val. 
Prienų švietimo centras

Nemokamas
Pažymėjimas 3 Lt



1.3 Seminaras „Mokinių vertybinių nuostatų 
ugdymas ir klasės valdymo problemų 
sprendimas“
Trukmė 6 akad. val.
Seminaro vadovė Daiva Buzienė

Direktorė,
II vadybinė 
kategorija Juzė 
Drobnienė 
(Vilniaus „Gijos“ 
jaunimo mokykla)

Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos
bendruomenė
20 dalyvių 

Spalio 30 d.
9 val. 
Vilniaus „Gijos“ jaunimo 
mokykla

Nemokamas 
Pažymėjimas 3 Lt

1.4. Seminaras „Etnomuzikavimas: tradicijos ir 
jaunimo ugdymo ypatumai“
Trukmė 12 akad. val.
Seminaro vadovė Daiva Buzienė

Lektoriai- 
Muziejininkė 
Laura 
Lukenskienė;. 
(Kauno P. Stulgos 
liaudies 
instrumentų 
muziejus),
docentas Vytautas 
Alenskas 
(Klaipėdos 
universiteto Menų 
fakulteto Liaudies 
muzikos katedra ),
Dalia Venckienė, 
(Marijampolės 
kolegijos, 
Edukologijos ir 
socialinio darbo 
fakulteto Menų 
katedra)

Muzikos mokytojai, 
kultūros centrų meno 
vadovai
25 dalyviai

Spalio 28, 29 d. 
9 val. 
Veiverių kultūros ir 
laisvalaikio centras

Nemokamas
Pažymėjimas 3 Lt iš 
projekto lėšų

2. KITŲ INSTITUCIJŲ RENGINIAI

Projektas „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“

2.1 Seminaras „Savivaldybių pasirenkamojo 
švietimo teikėjų vadybinių kompetencijų 
pagilinimas“

Pasirenkamojo 
vaikų švietimo 
konsultantė

Neformaliojo 
švietimo įstaigų 
vadovai, mokytojai, 

Spalio 28, 29 d.
8.30 val.
Prienų švietimo centras

Projekto lėšos



Mokymų trukmė – 40 akad. val. Laimutė 
Raugevičienė
(Birštono meno 
mokykla)

kultūros centrų vaikų 
kolektyvų vadovai

Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“

2.2 Seminaras „Ikimokyklinio ugdymo kokybės 
gerinimas“

Lektoriai
Vytautas Dumčius,
Armida 
Baltrušaitienė
(UAB „Kiveda“)

Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 
vadovų pavaduotojai 
ugdymui, 
ikimokyklinio 
ugdymo auklėtojai ir 
švietimo pagalbos 
specialistai

Spalio 11 d.
10 val.
Prienų švietimo centras

Projekto lėšos

3. POSĖDŽIAI

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

3.1 Patarėjų tarybos posėdis:  
- dėl kvalifikacijos programų vertinimo;
- organizaciniai klausimai.

Patarėjų tarybos nariai Spalio 16 d.
15 val.
Prienų švietimo centras

Daiva Buzienė
Rasa Alaburdienė
Daiva Keblienė 

4. METODINIŲ BŪRELIŲ PASITARIMAI

4.1 Ekonomikos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-Dėl pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo.

Ekonomikos mokytojai Spalio 7 d.
13 val.
Prienų švietimo centras

Gintautas 
Čepulinskas
Oksana 
Radzvilavičienė
Laimutė Jančiukienė



4.2 Matematikos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo;
-pranešimas „2012–2013 mokslo metų 
matematikos brandos egzamino rezultatų 
analizė“ (Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Laimutė Jančiukienė).

Matematikos mokytojai Spalio 7 d.
14 val.
Prienų švietimo centras

Alvydas 
Pranskevičius
Oksana 
Radzvilavičienė
Laimutė Jančiukienė

4.3 Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-pranešimas „2012–2013 mokslo metų lietuvių 
kalbos brandos egzamino rezultatų analizė“ 
(Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė 
Laimutė Jančiukienė);
-pranešimas „Pasirengimas lietuvių kalbos 
egzaminui, rašinio vertinimas“ (Veiverių 
T.Žilinsko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 
Eglė Keturakienė);
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo.

Lietuvių kalbos mokytojai Spalio 8 d. 
14 val.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka

Levutė 
Karčiauskienė
Oksana 
Radzvilavičienė
Renata Pavlavičienė

4.4 Biologijos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
dėl 2012–2013 m. m. būrelių veiklos ataskaitos;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo.

Biologijos mokytojai Spalio 9 d. 
13.30 val.
Prienų švietimo centras

Oksana 
Radzvilavičienė
Laimutė Jančiukienė

4.5 Chemijos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl gamtos mokslų PUPP;
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo.

Chemijos mokytojai Spalio 9 d.
14 val.
Prienų švietimo centras

Joalita Jurkevičienė
Oksana 
Radzvilavičienė
Laimutė Jančiukienė

4.6 Meno mokyklų muzikos mokytojų metodinio 
būrelio pasitarimas:

Meno ir muzikos mokyklų muzikos 
mokytojai

Spalio 10 d.
10 val.

Sonata Bukevičienė
Oksana 



-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo. 
-Kauno Sakralinės muzikos mokyklos 
fortepijono mokytojos metodininkės Violetos 
Jucevičienės metodinis pranešimas „Kūrybinės
užduotys pradžiamokslyje Mokausi skambinti 
fortepijonu“;
-Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos 
solfedžio vyr. mokytojos Erikos Baublienės 
metodinis pranešimas „Ritmo aktualijos 
pradinėse klasėse“ ir didaktinio rinkinio 
„Solfedžio ritminės užduotys 1 klasei“ 
pristatymas.

Prienų meno mokykla Radzvilavičienė
Virginija Zujienė

4.7 Istorijos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo. 

Istorijos mokytojai Spalio 10 d.
14 val.
Prienų švietimo centras

Edita Losevaitė
Oksana 
Radzvilavičienė
Renata Pavlavičienė

4.8 Informacinis seminaras-kūrybinės dirbtuvės 
„Šiuolaikinės mokymo priemonės ir sprendimai
ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams“.
Lektorė Jurgita Skominienė, leidyklų „Šviesa“ 
ir „Alma Littera“ švietimo sistemos 
koordinatorė.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai

Spalio 14 d.
14 val.
Prienų švietimo centras
(kompiuterių klasė)

Aušra Kreivėnienė
Sandra Leonavičienė
Vaida Lėckienė
Daiva Keblienė

4.9 Informatikos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo;

Informatikos mokytojai Spalio 14 d.
14 val.
Prienų švietimo centras 
(skaitykla)

Vidas Noreika
Oksana 
Radzvilavičienė
Laimutė Jančiukienė



-įspūdžiai iš renginio „Kompiuterininkų 
dienos-2013“ Šiauliuose („Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos informatikos mokytojos 
ekspertės Rasos Alaburdienės pranešimas) 

4.10 Dailės mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo;
-diskusija UPC metodinės dienos „Vertinimas 
ugdymo procese“ meninio ugdymo mokytojų 
metodinių būrelių pirmininkams klausimais 
(„Meninio ugdymo turinio pokyčiai“ ir 
„Apibendrinamasis vertinimas“).

Dailės mokytojai Spalio 15 d.
14 val.
Prienų švietimo centras 

Rasa Uleckienė
Oksana 
Radzvilavičienė
Virginija Zujienė

4.11 Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo. 

Rusų kalbos mokytojai Spalio 16 d.
15 val.
Prienų švietimo centras
(skaitykla)

Audronė 
Ramoškienė
Vaida Lėckienė
Renata Pavlavičienė 

4.12 Fizikos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo;
- UPC metodinės dienos „Vertinimas ugdymo 
procese“ gamtos mokslų mokytojų metodinių 
būrelių pirmininkams aktualijos (Jiezno 
gimnazijos fizikos mokytojos metodininkės 
Vilmos Mekionytės pranešimas).

Fizikos mokytojai Spalio 16 d.
15 val.
Prienų švietimo centras
(kompiuterių klasė)

Vilma Mekionytė
Oksana 
Radzvilavičienė
Laimutė Jančiukienė



4.13 Muzikos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo
-dėl pasirengimo 2014 m. Dainų šventei;
-naujienos iš seminarų.

Muzikos mokytojai Spalio 17 d. 
14 val.
Prienų švietimo centras
(skaitykla)

Roma Ruočkienė
Oksana 
Radzvilavičienė
Virginija Zujienė

4.14 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo.

Pradinio ugdymo mokytojai Spalio 17 d.
14 val.
Prienų švietimo centras
(kompiuterių klasė)

Daiva Grigaliūnienė
Vaida Lėckienė
Daiva Keblienė 

4.15 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio 
būrelio pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai Spalio 18 d.
13.30 val.
Prienų švietimo centras

Aušra Kreivėnienė
Vaida Lėckienė
Daiva Keblienė

4.16 Geografijos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo. 

Geografijos mokytojai Spalio 21 d. 
14 val.
Prienų švietimo centras 
(skaitykla)

Alina 
Ambrulevičienė
Vaida Lėckienė
Renata Pavlavičienė

4.17 Technologijų mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo. 

Technologijų mokytojai Spalio 21 d. 
14 val.
Prienų švietimo centras 
(kompiuterių klasė)

Vilma Glaveckienė
Oksana 
Radzvilavičienė
Laimutė Jančiukienė

4.18 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinio būrelio pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai Spalio 22 d.
14.30 val. 
Prienų švietimo centras

Sandra Leonavičienė
Vaida Lėckienė
Daiva Keblienė



-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo.
4.19 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo. 

Anglų kalbos mokytojai Spalio 23 d.
14 val.
Prienų švietimo centras

Sonata Pikienė
Vaida Lėckienė
Renata Pavlavičienė

4.20 Socialinių pedagogų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo. 

Socialiniai pedagogai Spalio 23 d. 
13 val.
Prienų švietimo centras

Vaiga Šimukaitienė
Vaida Lėckienė
Daiva Keblienė

4.21 Etikos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas:
-dėl 2012–2013 m. m. būrelio veiklos 
ataskaitos;
-dėl 2013–2014 m. m. veiklos planavimo.

Etikos mokytojai Spalio 24 d. 
14 val.
Prienų švietimo centras

Reda Valančienė
Vaida Lėckienė
Daiva Keblienė

4.22 Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 
pasitarimas:
- „Ąžuolo“ progimnazijos Informacinio centro 
darbo organizavimo, darbo su programa 
MOBIS patirties sklaida („Ąžuolo“ 
progimnazijos informacinio centro vedėja 
Danguolė Gribinienė, bibliotekininkė Aušra 
Kavaliauskienė). 

Mokyklų bibliotekininkai Spalio 29 d. 
10 val.
Prienų „Ąžuolo“ progimnazija

Aušra 
Kavaliauskeinė
Oksana 
Radzvilavičienė
Virginija Zujienė

5.
KONKURSAI, ŠVENTĖS, PARODOS, VARŽYBOS

5.1. Jaunųjų šaulių varžybos, skirtos Konstitucijos 
dienai paminėti

Jaunųjų šaulių komandos Spalio 25 d. 
11 val. 
Jiezno gimnazija

Sigitas Žalys 

5.2. Marijampolės krašto skautų rudens sueiga Prienų ir Išlaužo skautai Spalio 26–27 d. Alma Liutkienė



Pradžia spalio 26 d. 17 val.
Vieta bus patikslinta vėliau

Lina Aleknavičienė
Audronė Ramoškienė

6.
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO RENGINIAI

6.1. Prienų rajono mokinių rudens kroso varžybos Prienų rajono savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų mokiniai

Spalio 9 d.
11 val.
Teritorija prie Kūno kultūros ir 
sporto centro

Audronis Deltuva
Adomas Kubilius

Švietimo centro interneto svetainės adresas www.svietimocentras.prienai.lm.lt
Tel. 52 081 (D. Stankevičienė, O. Radzvilavičienė, V. Lėckienė,  J. Giraitienė), 51 332 ( D. Buzienė)

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

