
 

Kretingos rajono švietimo centro 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėjos  

VAIDOTOS VAIŠIENĖS 

vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt 

tel. Nr. 8 674 13759 

darbotvarkė 

2022 metai 

SPALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DATA LAIKAS RENGINIO PAVADINIMAS VIETA 

3 d. 13.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

Įtraukiojo ugdymo kokybės stiprinimas 

I paskaita-praktiniai mokymai 

Komandinio darbo svarba ugdant kitokį 

vaiką mokykloje 

Marijono Daujoto 

progimnazija 

4 d. 14.00 val. Pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus specialistų susirinkimas Dėl 

ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Įtraukusis ugdymas: 

galimybės ir realybė“ mokymų 

organizavimo 

Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyrius 

5 d. 17.00 val. Tarptautinės Mokytojų dienos 

paminėjimas Agatos Dudos-Cracz 

spektaklio premjera „Meilė“ 

Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyrius 

6 d.  10.00 val. 

 

 

11.30 val. 

Savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisijos susitikimas su Pakruojo 

VGK 

Ekskursija „Vienuolių takais“ 

J. Pabrėžos g. 8,  

105 kabinetas 
 

Kretingos rajono TIC 

7 d. 09.00 val. Mokymai Vaiko teisių užtikrinimas 

ugdymo įstaigose 

Webex aplinka 

12 d. 14.30 val. Savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisijos posėdis 

J. Pabrėžos g. 8,  

105 kabinetas 

13 d.  15.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

Įtraukusis ugdymas – galimybės ir realybė 

I seminaras „Kaip atpažinti autistišką 

paauglį? Pagalbos galimybės mokykloje“ 

J. Pabrėžos universitetinė 

gimnazija 

14 d. 10.00 val. Seminaras I dalis „Autistiškų mokinių 

ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

Švietimo centras 

17, 24, 31 d. 8.00 val. Pavaduotojų, skyriaus vedėjo, 

metodininkų, raštinės vedėjo, techninių 

priemonių ir kompiuterių priežiūros 

inžinieriaus, ūkio dalies vedėjo, 

jaunimo užimtumo specialisto 

pasitarimas 

 

Švietimo centras 

mailto:vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt


17 d. 14.00 val. Apskritojo stalo diskusija „Specialiųjų 

pedagogų, logopedų metodinės veiklos 

aktualijos ir planavimas“ 

Švietimo centras 

18 d. 7.30 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

Veiksminga lyderystė ir efektyvus 

valdymas mokyklos kaitai VI modulis – 

edukacinė išvyka „Vadovas lyderis: nuo 

pokyčio iki charizmatinės lyderystės“ 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija 

25 d. 14.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Veiksminga lyderystė ir efektyvus 

valdymas mokyklos kaitai“ VII paskaita 

„Veiksmingas vadovavimas šiuolaikinėje 

švietimo įstaigoje“ 

Zoom aplinka 

31 d. 9.00 val. Seminaras „Vaiko pažinimas + noras 

= galimybė padėti“ 

Švietimo centras 

 


