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Diena

Laikas

1, 8, 15, 22,
29

13-17 val.

6, 13, 20,
27

13-17 val.

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Konsultacijos švietimo įstaigų VGK pirmininkams, specialistams, pedagogams.

PPT

R. Gutauskienė
L. Vasiliauskienė

Konsultacijos švietimo įstaigų socialiniams pedagogams, pedagogams, tėvams
(globėjams, rūpintojams).

PPT

E. Kazlauskienė

Derinama

Grupinės konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigų
pedagoginiams darbuotojams (pagal poreikį).

PPT

Specialistai

Derinama

Naujai pradedančių dirbti švietimo pagalbos specialistų konsultavimas (pagal
poreikį).

PPT

R. Gutauskienė
L. Vasiliauskienė

Visą mėn.

Kompleksiniai raidos sutrikimų vertinimai pagal išankstinę registraciją
Suderintas (Velžio gimnazijos, Smilgių gimnazijos, Krekenavos Mykolo Antanaičio
su įstaiga gimnazijos, Ramygalos gimnazijos, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos,Upytės
Antano Belazaro pagrindinės mokyklos, Paliūniškio pagrindinės mokyklos,
Miežiškių pagrindinės mokyklos, Vadoklių pagrindinės mokyklos, Piniavos
mokyklos-darželio, Dembavos progimnazijos mokiniai, Naujamiesčio lopšeliodarželio ,,Sigutė“ auklėtiniai, vaikai, nelankantys ugdymo įstaigų).

Derinama
su tėvais

Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių įvertinimas pagal išankstinę
registraciją (Raguvos gimnazijos mokiniai)

Iki 15 d.

Informacijos apie pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
teikėjus ugdymo įstaigose rinkimas ir apibendrinimas.
Vaikų socializacijos projekto „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“
visuomenės sveikatos rėmimo projekto ,,Žvilgsnis“ veiklų įgyvendinimas:

6

20

14 val.

26

10 val.

Visą mėn.

Visą mėn.

Derinama

PPT

Specialistai

PPT

M. Girdenienė

PPT

R. Gutauskienė
A.Vyšniauskienė

bei

- mokymai Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Ramygalos gimnazijos,
Vadoklių pagrindinės mokyklos mokiniams „Paauglių savivertės ir motyvacijos
stiprinimo dirbtuvės“ (VšĮ „Juoda avis“);
- mokymai klasių vadovams, švietimo pagalbos specialistams bei visuomenės
sveikatos priežiūros specialistams “Elektroninės cigaretės paauglių tarpe ir
metodinės priemonės dirbant su paaugliais” (veda prevencinės programos „Savu
keliu“ koordinatorė Sandra Valantiejienė);
- mokymai socialiniams pedagogams „Psichologinio atsparumo ugdymas“ (veda
PPT psichologė Liudmila Nikolajeva ir socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė bei
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos socialinė pedagogė Justina
Baltramiejūnė);
- protmūšis „Sveikatos ABC“, skirtas 1 - 8 klasių mokiniams (dalyvauja mokyklų
visuomenės sveikatos priežiūros specialistės);

E. Kazlauskienė
Dalyvaujančiose
mokyklose
Derinama

Derinama

Pageidaujančiose
dalyvauti
mokyklose
- paskaita mokiniams „Teisė kasdieniame vaiko gyvenime. Atsakomybė ir pareiga“ Tikslinėse
(Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokurorė Kristina mokyklose
Ulienė);

Visą mėn.

Visą mėn.

Visą mėn.

Derinama

Dalyvaujančiose
Panevėžio r. ir
Panevėžio
apskrities
ikimokyklinio
ugdymo įstaigose
- fotonuotraukų - kūrybinių darbų konkursas “Gražiausi žodžiai rudenio Pageidaujančiose
dalyvauti
spalvomis”;
mokyklose
- akcija „Tu man rūpi“, skirta paminėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną;

- socialinių įgūdžių užsiėmimai bei kūrybinės dirbtuvės 3 - 4 klasių mokiniams Dalyvaujančiose
„Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis”(veda dalyvaujančių mokyklų švietimo mokyklose
pagalbos specialistės: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos - Eglė
Polikaitienė ir Lina Girlakytė, Ramygalos gimnazijos - Vaida Masiokienė,
Naujamiesčio gimnazijos-Ingrida Švanė, Vadoklių pagrindinės mokyklos-Lina
Tumelienė ir Vaida Masiokienė).
PPT metodinis
Ankstyvosios intervencijos programos mokymai tikslinei paauglių grupei.
kabinetas

E. Kazlauskienė

Dalyvavimas metodiniuose renginiuose
15

*planas gali būti keičiamas

ŠMSM organizuojama viešoji konsultacija dėl įtraukties švietime tema ,,Ugdymosi PPT,
poreikių atpažinimas"
būdu

nuotoliniu Specialistai

