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2021 metai 

GRUODIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
DATA LAIKAS RENGINIO PAVADINIMAS VIETA 

1 d. 12.00 val. Nuotolinis 6 val. seminaras „Švietimo įstaigų 

įvaizdžio formavimas socialiniuose 

tinkluose“ 

Microsoft Teams 

aplinka 

2 d. 13.00 val. Paskaita-diskusija „Kitoks vaikas 

grupėje/klasėje“ 

Kartenos mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

3 d. 10.00 val. Mokyklų direktoriams ir skyrių vedėjams 

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų 

baigiamasis renginys“ 

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

6, 13,  

20, 27 d. 

8.00 val. Pavaduotojų, skyriaus vedėjo, 

metodininkų, raštinės vedėjo, techninių 

priemonių ir kompiuterių priežiūros 

inžinierių, ūkio dalies vedėjo, jaunimo 

užimtumo specialisto pasitarimas 

Švietimo centras 

7 d. 10.00 val. Metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos 

iššūkiai darželyje“. Pranešimo „Ankstyvojo 

amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas“ 

skaitymas 

Zoom aplinka 

9 d. 14.00 val. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisijos posėdis  

J. Pabrėžos g. 8 

105 kabinetas 

9 d. 15.00 val. Viešoji konsultacija „Savęs ir vaikų 

įgalinimas: ar mums naudinga švietimo 

sistemoje stebima paradigmų kaita?“ 

Youtube kanalas 

10 d. 14.00 val.  Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 

specialistų susirinkimas „2021 metų veiklos 

ataskaitų aptarimas ir 2022 metų veiklos 

planavimas“  

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos skyrius 

13 d. 13.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ 

IV seminaras mokytojų padėjėjams „Vaikai, 

turintys dėmesio ir aktyvumo (ADH) 

sutrikimą: mokytojo vaidmuo ir pagalba 

vaikui“ 

Švietimo centras 
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13 d. 15.00 val. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisijos posėdis 

Webex aplinka 

14 d. 14.00 val. Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo 

pagalbos departamento Įtraukties plėtros 

skyriaus renginys „Tinklaveikos patirtys 

įtraukčiai švietime“ 

Zoom aplinka 

15 d. 14.00 val. Viešoji konsultacija „Autistiško žmogaus 

kasdienybės iššūkiai“ 

Youtube kanalas 

16 d. 13.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ 

III seminaras mokytojams „Darbas su 

elgesio ir emocijų sunkumų ir/ar sutrikimų 

turinčiais vaikais: kilmė, ypatumai, 

kontraktai ir rekomendacijos“ 

Švietimo centras 

20 d. 14.00 val. Tarpinstitucinis pasitarimas su VTAS Atvejo 

analizės aptarimas 

 

Microsoft Teams 

aplinka 

21 d. 13.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos  

„Komandinės lyderystės modelis: vidiniai ir  

išoriniai lyderio veiksmai“ VI praktikumas  

„Lyderystės raiškos galimybės“   

Zoom aplinka 

22-31 d.  Ataskaitos už 2021 metus rengimas 

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo 

pagalbos departamentui 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos skyrius 

 




