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2022 metai 

BALANDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DATA LAIKAS RENGINIO PAVADINIMAS VIETA 

1 d. 15.00 val. „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) 

programos pristatymas 

Teams aplinka 

4, 11 d. 10.00 val. Pavaduotojų, skyriaus vedėjo, 

metodininkų, raštinės vedėjo, techninių 

priemonių ir kompiuterių priežiūros 

inžinierių, ūkio dalies vedėjo, jaunimo 

užimtumo specialisto pasitarimas 

Zoom aplinka 

4 d. 17.00 val. Filmo Gyvenimas su Aspergerio sindromu 

mūsų pačių akimis peržiūra 

M. Valančiaus biblioteka 

5 d. 10.00 val. Nuotolinis pokalbis su vaikų neurologe-

socialine pediatre L. Mikulėnaite 

Autizmas-bausmė ar dovana? 

https://www.facebook.com/ 

VULSK 

5 d. 13.00 val. Mokyklų direktoriams ir skyrių vedėjams 

Dėl ukrainiečių vaikų ugdymo mokyklose.  

Mokyklų  patirtis. 

Webex aplinka 

6 d. 15.00 val. Pasitarimas dėl  Individualaus ugdymo 

plano formos rengimo 

Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyrius 

7 d. 15.00 val. Supervizija Sudėtingo atvejo aptarimas Baublių mokykla-

daugiafunkcis centras 

8 d. 9.00 val. Dalyvavimas mokymuose Pagalba vaikui 

tėvų skyrybų ginčų kontekste 

Kultūros centras 

11 d. 14.00 val. Pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus specialistų susirinkimas 

Patyriminiai mokymai Kolega kolegai: 

kaip meno terapija man padeda darbe su 

vaikais? 

Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyrius 

12 d. 8.00 val. Pasitarimas dėl Forumo Įtraukiojo 

ugdymo labirintas: kaip suderinti visų 

poreikius? 

J. Pabrėžos universitetinė 

gimnazija 

12 d. 13.00 val. Tarpinstitucinis pasitarimas su VTAS 

Atvejo analizės aptarimas 

Microsoft Teams aplinka 

13 d. 10.00 val. PPT vadovų pasitarimas PPT veiklos 

aktualijos, 2021 m. PPT veiklos 

apibendrinamosios analizės pristatymas 

Zoom aplinka 

14 d.  10.00 val. 

 

 

Respublikinis forumas Įtraukiojo ugdymo 

labirintas: kaip suderinti visų poreikius? 

 

J. Pabrėžos universitetinė 

gimnazija 

mailto:vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt
https://www.facebook.com/


15.00 val. Pranešimo Kretingos rajono švietimo 

centro pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus veikla, skatinanti 

įtrauktį švietime skaitymas 

15 d. 9.00 val. Savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisijos posėdis 

J. Pabrėžos g. 8,  

104 kabinetas 

 

19 d. 9.00 val. Praktiniai mokymai Mokausi ir dalinuosi  M. Daujoto progimnazija 

20 d. 10.00 val. Paskaita-diskusija Pagalba vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių: 

nuo atpažinimo iki pagalbos būdų ir 

metodų įvairovės 

Mokykla-darželis „Žibutė“ 

22 d. 10.00 val. Respublikinė metodinė-praktinė 

konferencija Mes skirtingi ir ypatingi, bet 

mes kartu 

Pranešimo Išgirskime vieni kitus: vaikai, 

tėvai ir mokytojai įtraukiojo ugdymo 

kontekste skaitymas 

J. Pabrėžos universitetinė 

gimnazija 

Data tikslinama Mokymai Ugdymo turinio atnaujinimas: 

kur link juda mokykla 

 

 

 

Švietimo centras 
Pagal darbo grupės 

grafiką 

Savivaldybės švietimo pažangos plano 

rengimo darbo grupės nariams 

Dėl Pažangos plano ir Tūkstantmečio 

mokyklų programos pokyčio plano 

parengimo 

Nuo balandžio 25 d. iki 

gegužės 2 d. 

Kasmetinės atostogos  

(pagal Direktorės patvirtintą atostogų 

grafiką) 

 

 




