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Suteik kiekvienai dienai šansą tapti gražiausia tavo gyvenimo diena.
Su Tarptautine mokytojų diena!

2017 METŲ SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS NR. V4-43

Eil.
Nr.

1.

Renginio pavadinimas ir
trumpa anotacija

Edukacinė išvyka
„Mokinių socialinių ir
kultūrinių kompetencijų
plėtojimo galimybės
netradicinėse aplinkose“
6 akad. val. programos tikslas –
plėtoti mokytojo profesines ir
bendrakultūrines kompetencijas.

Dalyviai

Data

Vieta

Lektoriai,
programos
vadovai
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Lektorė – Diana
Prezidento Jono
6 d.
Gelgaudiškio
Šležienė,
Žemaičio
13 val.
dvaro rūmai (Parko
Gelgaudiškio
gimnazijos
g. 5, Gelgaudiškis,
kultūros centro
mokytojai
Šakių r.)

direktorė, Roma
Stunžinienė,
Prezidento Jono
Žemaičio gimnazijos

Atsakingas

Pastabos

Saulė Sitavičienė

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt

skyrelyje Registracija

2
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2.

3.

Seminaras „Efektyvi
savižudybių prevencija
mokyklos bendruomenėje“

Ugdymo įstaigų
vadovai,
pedagogai,
8 akad. val. programos tikslas –
sveikatos
suteikti žinių apie savižudybių
priežiūros,
problemą, savižudybių rizikos
socialinių
ženklus ir pagrindinius pagalbos
paslaugų,
teikimo principus, kuriuos taikant
švietimo, vaiko
bus efektyviau teikiama pagalba
mokyklos bendruomenei esant
teisių apsaugos,
ketinimui/mėginimui žudytis ar
policijos
įvykus savižudybei.
specialistai
Istorijos ir
Neformaliojo vaikų švietimo
geografijos
finansuojamo projekto
mokytojai
„Būk detektyvas“ mokymai

9 d.
10 val.

Seminaras
Rajono įstaigų ir
įmonių vadovai,
„Dokumentų valdymas:
darbuotojai,
naujovės, aktualijos,
atsakingi už
elektroniniai dokumentai,
dokumentų
personalo dokumentai pagal
valdymą
naująjį darbo kodeksą“
6 akad. val. seminaro tikslas –
įstaigoje ar
patobulinti švietimo įstaigos
įmonėje

Saulė Sitavičienė

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Mokestis už kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimą – 1
Eur

10 d.
14 val.

Projekto tikslas – skatinti mokinius
geriau pažinti savo gimtąjį kraštą,
domėtis jo istorija. Žygiais,
kraštotyriniais tyrimais,
netradicinėmis ugdomosiomis
aplinkomis bus plečiamas mokinių
akiratis, sudaromos galimybės
patiems pamatyti ir sužinoti savo
krašto žymiąsias istorines vietas,
bus skiepijami mokiniams įgūdžiai
ir mokėjimai, kurie reikalingi
kasdieniniame gyvenime. Projektas
susietas su nauja platforma
„bukdetektyvas.lt“.

4.

Neformaliojo
Lektorė – Valija
suaugusiųjų
Šap, medicinos
švietimo skyrius
psichologė
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201

Neformaliojo Pranešėjos: Ramutė
Stonienė, Raseinių
suaugusiųjų
rajono švietimo
švietimo skyrius
pagalbos
tarnybos
(T. Daugirdo g. 7,
IT
specialistė,
Raseiniai), 201

Silva
Morkevičienė

Lektorė – Rasa
Neformaliojo
Grigonienė,
suaugusiųjų
Valstybinės
darbo
švietimo skyrius
inspekcijos
Vilniaus
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201 teritorinio skyriaus

Silva
Morkevičienė,
Valdonė
Balčaitienė

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt

skyrelyje Registracija

Saulė Sitavičienė,
Raseinių rajono
švietimo pagalbos
tarnybos
metodininkė

11 d.
10 val.

darbo ginčų
komisijos narė,
Mykolo Romerio

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt

skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 40 Eur
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dokumentų valdymo kompetenciją
plėtojant teorinį ir praktinį
pasirengimą tinkamai taikyti
elektroninius dokumentus darbe bei
pasirengti naujiems personalo
įforminimo reikalavimams.

5.

Seminaras
„Mažos vertės viešųjų
pirkimų vykdymas“

12 d.
10 val.

3 akad. val. paskaitos tikslas –
suteikti vadovams ir darbuotojams
žinių apie darbuotojų saugos ir
sveikatos sistemos pasikeitimus
pagal naująjį darbo kodeksą.

Darbuotojai,
tiesiogiai
atsakingi už
viešųjų pirkimų
dokumentacijos
rengimą,
įforminimą, ir
viešųjų pirkimų
komisijos nariai
Rajono įstaigų
ir įmonių
vadovai,
darbuotojų
saugos ir
sveikatos bei
personalo
valdymo
specialistai

Seminaras
,,LIONS QUEST ,,Laikas
kartu“ programos diegimas
pradiniame ugdyme“

Raseinių
Šaltinio
progimnazijos
mokytojai

19–20 d.
12 val.

6 akad. val. seminaro tikslas –
aptarti naujausius viešųjų pirkimų
teisės pakeitimus, vykdant mažos
vertės pirkimus.

6.

7.

universiteto
dėstytoja, Filologijos
ir Teisės mokslų
magistrė, Teisės
krypties doktorantė

Paskaita
„Darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimų
vykdymas pasikeitus
reglamentavimui“

16 akad. val. programos tikslas –
padėti mokytojams kurti saugią
mokymosi aplinką ir išmokyti
vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti
sėkmę mokykloje ir gyvenime.
Programa Laikas kartu orientuojasi
į vaikų potencialą ir kreipia jų
kūrybines galias taip, kad ateityje
vaikai taptų gabūs, sveiki jauni
žmonės, kurie turi pozityvius tikslus

18 d.
10 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201

Lektorė –
Irma
Bagušauskaitė,
VPT Mokymų ir
konsultavimų
skyriaus vyriausioji
specialistė

Lektorė –
Neformaliojo
Jolanta
suaugusiųjų
Birbalienė,
švietimo skyrius
UAB
„Verslo
(T. Daugirdo g. 7,
Aljansas“ Tauragės
Raseiniai), 201

Saulė Sitavičienė
Mokymus
organizuoja VšĮ
Raseinių turizmo
ir verslo
informacijos
centras „Atrask
Raseinius“
Silva
Morkevičienė,
Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt

skyrelyje Registracija
Mokestis už kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimą –
1 Eur
Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt

skyrelyje Registracija

skyriaus direktorė

Dalyvio mokestis – 3 Eur

Lektorė –
Raseinių Šaltinio
Saulė Sitavičienė
progimnazija Joviltė Beržanskytė,

Registracija interneto
svetainėje

VšĮ LIONS QUEST
LIETUVA projektų
koordinatorė

www.rspt.lt

skyrelyje Registracija
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ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai
ir bendruomenei.

8.

Raseinių ir
aplinkinių
rajonų bendrojo
6 akad. val. seminaro tikslas –
ugdymo
supažindinti kūno kultūros mokytojus mokyklų kūno
su SOLO taksonomijos struktūra ir
kultūros
šiuolaikinio vertinimo modeliu bei
mokytojai
išmokyti juos savarankiškai kurti savo
Seminaras
,,Vertinimas kūno kultūros
pamokose“

23 d.
12 val.

Lektorius – Olegas
Neformaliojo
Batutis, socialinių
suaugusiųjų
mokslų daktaras,
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7, LSU dėstytojas,
kūno kultūros
Raseiniai), 201

Valdonė
Balčaitienė

mokytojas
ekspertas

vertinimo sistemą ir efektyviai ja
naudotis vertinant savo mokymo
poveikį mokinių mokymuisi ir
prognozuojant jų tolimesnius
ugdymo(si) tikslus.

9.

Metodinė-praktinė
konferencija
„Socialinių gebėjimų ir
emocijų ugdymas
ikimokykliniame ir
priešmokykliniame
amžiuje“

Rajono
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

26 d.
10 val.

6 akad. val. konferencijos tikslas –
aptarti socialinių gebėjimų ir
emocijų ugdymo ikimokykliniame
ir priešmokykliniame amžiuje
galimybes, skatinant glaudesnį
įvairių institucijų bendradarbiavimą.

10.

Seminaras
Raseinių
„LIONS QUEST ,,Laikas Viktoro Petkaus
pagrindinės
kartu“ programos diegimas
mokyklos
pradiniame ugdyme“
16 akad. val. programos tikslas –
pradinio
padėti mokytojams kurti saugią
ugdymo
mokymosi aplinką ir išmokyti
mokytojai
vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti
sėkmę mokykloje ir gyvenime.
Programa Laikas kartu orientuojasi
į vaikų potencialą ir kreipia jų
kūrybines galias taip, kad ateityje

30–31 d.
12 val.

Organizatorės:
Audronė
Roma
Kumpikevičienė,
Kasparavičienė, Saulė Sitavičienė
Raseinių
l.-d. „Liepaitė“
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, Rasa
Kačiušienė,
auklėtoja
metodininkė,
Albina
Kunigonienė, PUP
metodininkė
Lektorė –
Raseinių Viktoro
Nijolė
Joviltė
Petkaus pagrindinė
Vežbavičienė
Beržanskytė,
mokykla
VšĮ LIONS
QUEST LIETUVA
projektų
koordinatorė

Raseinių lopšelisdarželis ,,Liepaitė“

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt

skyrelyje Registracija
iki spalio 16 d.
Dalyvio mokestis nuo 20 Eur
(priklausomai nuo dalyvių
skaičiaus)

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 2 Eur

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
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vaikai taptų gabūs, sveiki jauni
žmonės, kurie turi pozityvius tikslus
ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai
ir bendruomenei.

PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS VERTINIMAS

11.

Susipažinimas su mokyklų
VGK pateiktais vertinamų
mokinių dokumentais, darbais

12.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

13.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

14.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

15.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

16.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Pedagoginės 2, 9, 16, 23, 30 d. Pedagoginės
psichologinės (pirmadieniais)
psichologinės
pagalbos
pagalbos skyrius
skyriaus
(V. Grybo g. 33,
specialistai
Raseiniai)
Ariogalos
10, 11 d.
Pedagoginės
gimnazijos
8 val.
psichologinės
mokiniai
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Girkalnio
4, 17 d.
Pedagoginės
pagrindinės
8 val.
psichologinės
mokyklos
pagalbos skyrius
mokiniai
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Ilgižių
3 d.
Pedagoginės
mokyklos8 val.
psichologinės
daugiafunkcio
pagalbos skyrius
centro
(V. Grybo g. 33,
mokiniai
Raseiniai)
Nemakščių
18, 31 d.
Pedagoginės
Martyno
8 val.
psichologinės
Mažvydo
pagalbos skyrius
gimnazijos
(V. Grybo g. 33,
mokiniai
Raseiniai)
Paupio
10 d.
Pedagoginės
mokyklos8 val.
psichologinės
daugiafunkcio
pagalbos skyrius
centro
(V. Grybo g. 33,
mokiniai
Raseiniai)

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-
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17.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Raseinių
specialioji
mokykla

24 d.
8 val.

18.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

25 d.
8 val.

19.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Raseinių
Viktoro
Petkaus
pagrindinė
mokykla
Šiluvos
gimnazijos
mokiniai

20.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

21. Mokinių vertinimas kreipiantis
tėvų iniciatyva

22. Vertinimo protokolų, pažymų
(7, 8 formos) ir rekomendacijų
dėl tolimesnio vaikų ugdymo
rengimas

Viduklės
Simono
Stanevičiaus
gimnazijos
mokiniai
Mokiniai

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
specialistai
Komandinis
vertinimų
rezultatų
Pedagoginės
23.
aptarimas
psichologinės
pagalbos
skyriaus
specialistai

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
3, 4, 10, 11,
Pedagoginės
31 d.
psichologinės
8 val.
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
7, 14, 21, 28 d.
Pedagoginės
(penktadieniais) psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
3, 10, 17, 24,
Pedagoginės
31 d.
psichologinės
(antradieniais) pagalbos skyrius
15–17 val.
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

3, 4, 31 d.
8 val.

11, 25 d.
8 val.

Erika Karpienė

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-
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24.

Vertinimo rezultatų,
rekomendacijų pristatymas

Mokiniai, tėvai, 3, 10, 17, 24,
pedagogai
31 d.
(antradieniais)
13.30–15 val.

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS

25.

Individualios psichologinės
konsultacijos

26.

Vaikų kalbos, kalbėjimo
sutrikimų korekcija

Mokiniai

Pirmadieniais,
trečiadieniais,
penktadieniais

27.

Vaikų, turinčių kalbos,
kalbėjimo ir komunikacijos
sutrikimų, ir jų tėvų
konsultavimas

Mokiniai,
tėvai

Antradieniais–
penktadieniais

28. Mokinių sutrikusių pažintinių
įgūdžių korekcija

Mokiniai

Pirmadieniais,
trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais

Mokinių, tėvų konsultavimas
individualaus mokymosi
stiliaus, tinkamiausių
ugdymosi metodų, būdų
parinkimo klausimais
30. Švietimo įstaigų darbuotojų
individualios koučingo sesijos

Mokiniai,
tėvai

Trečiadieniais,
penktadieniais

Mokiniai,
tėvai

Data ir laikas
derinami
individualiai

29.

Mokiniai, tėvai, Pirmadieniais–
pedagogai
penktadieniais

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

Vaida Jakaitienė

Vaida Jakaitienė

Registracija tel. (8 428) 51571

Reda Jomantaitė

Reda Jomantaitė

Registracija tel. (8 428) 51571

Reda Jomantaitė

Reda Jomantaitė

Registracija tel. (8 428) 51571

Erika Karpienė

Erika Karpienė

Registracija tel. (8 428) 51571

Erika Karpienė

Erika Karpienė

Registracija tel. (8 428) 51571

Reda Kunickienė

Reda
Kunickienė

Registracija tel. (8 428) 51571
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METODINĖ VEIKLA

31.

Ikimokyklinio ugdymo
muzikos ir kūno kultūros
pedagogų, direktorių
pavaduotojų
ugdymui apskritojo stalo
diskusija „Planavimas ir
vertinimas“

32.

Logopedų, specialiųjų
pedagogų metodinio būrelio
susirinkimas

33. Specialiosios pedagogės Erikos
Karpienės, siekiančios įgyti
metodininko kvalifikacinę
kategoriją, atestacijos
komisijos posėdis
34. Atvira Aldonos Krasauskienės,
Raseinių Viktoro Petkaus
pagrindinės mokyklos rusų
kalbos mokytojos
metodininkės, pamoka 8c
klasėje „Apie pamokų
tvarkaraščius“
35. Istorijos mokytojų apskritojo
stalo diskusija „Istorijos
brandos egzamino rezultatų
analizė“

9 d.
12 val.

Raseinių lopšelisdarželis ,,Saulutė“

Būrelio
pirmininkė –
Rasa Usinienė

Audronė
Kumpikevičienė

-

9 d.
9.30 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201

Būrelio
pirmininkė –
Reda
Lukoševičienė

Audronė
Kumpikevičienė

Darbotvarkė:
1. Pranešimas ,,Viktorinos
,,Gudručiai“ aptarimas“.
Pranešėja – Ernesta Fedorenko.
2. Parengtų metodinių priemonių
pristatymas.
3. Einamieji klausimai.

Erika
Karpienė

12 d.
10 val.

-

Erika Karpienė

-

Rusų kalbos
mokytojai

17 d.
10.55 val.,
4 pamoka

Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos
centras
(Vilnius)
Raseinių Viktoro
Petkaus pagrindinė
mokykla

Būrelio
pirmininkė –
Aldona
Krasauskienė

Nijolė
Vežbavičienė

-

Istorijos
mokytojai

17 d.
14 val.

Audronė
Kumpikevičienė

Darbotvarkė:
1. Pranešimas ,,Istorijos brandos
egzamino rezultatų analizė“.
Pranešėja Rasa Adomaitienė, rajono
istorijos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė.
2. Istorijos brandos egzamino
užduočių ir vertinimo aptarimas.

Rajono
ikimokyklinio ugdymo
muzikos ir
kūno
kultūros
pedagogai,
direktorių
pavaduotojai
ugdymui
Logopedai,
specialieji
pedagogai

Būrelio
Neformaliojo
pirmininkė –
suaugusiųjų
Rasa
Adomaitienė
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
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36. Atvira Violetos Jaskauskienės,
Raseinių r. Nemakščių
Martyno Mažvydo gimnazijos
biologijos mokytojos
metodininkės, pamoka 8
klasėje „Nuo sėklos iki
augalo“

37.

38.

Pradinių klasių mokytojų
metodinė diena „Ugdome
ateities žmogų“

Atvira Aldonos
Zajančkauskienės, Raseinių r.
Ariogalos gimnazijos pradinių
klasių mokytojos
metodininkės, ir Renatos

Biologijos
mokytojai

19 d.
11.10 val.,
4 pamoka

Raseinių r.
Nemakščių
Martyno
Mažvydo
gimnazija

Pradinių
klasių
mokytojai

24 d.
12 val.

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

Pradinių
klasių
mokytojai

24 d.
12 val.

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

Būrelio
pirmininkė –
Zinaida
Lukošiūnienė

Audronė
Kumpikevičienė

Organizatorės:
Saulė Sitavičienė
Rita Urbonienė,
Daiva Stankienė,
Aldona
Zajančkauskienė,
Raseinių r. Ariogalos
gimnazijos pradinių
klasių mokytojos,
Aldona Norkienė,
Raseinių r. Ariogalos
gimnazijos
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

-

Saulė Sitavičienė

3. Parengtų metodinių priemonių
pristatymas.
4. Diskusijos.
Darbotvarkė:
1. Atvira pamoka, aptarimas.
2. Pranešimas ,,Biologijos brandos
egzamino rezultatų analizė“.
Pranešėja – rajono metodinio būrelio
pirmininkė
Zinaida Lukošiūnienė.
3. Parengtų metodinių priemonių
pristatymas.
4. Diskusijos.

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt

skyrelyje Registracija
Darbotvarkė:
12.00–13.00 Atvirų pamokų
stebėjimas ir aptarimas.
13.00–13.45 Pranešimai:
„Mokinių ugdymas per neformalųjį
švietimą“, Daiva Stankienė,
pradinių klasių mokytoja
metodininkė ir Rita Urbonienė,
pradinių klasių vyresnioji mokytoja.
„Bendradarbiavimas su tėvais“,
Gražina Seredienė, pradinių klasių
vyresnioji mokytoja.
„Socialinių emocinių įgūdžių
ugdymo programa „Antras
žingsnis“, Auksė Jankūnienė,
pradinių klasių vyresnioji mokytoja.
13.45 Išvyka į Daugėliškių miško
bunkerį (turėti patogią avalynę).

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Registracija

10
Jocienės, Raseinių r. Ariogalos
gimnazijos, anglų kalbos
vyresniosios mokytojos,
integruota pasaulio pažinimo ir
anglų kalbos pamoka 3 a
klasėje „Ruduo“
Atvira Albino Enčerio, VšĮ
39.
Raseinių technologijos ir
verslo mokyklos geografijos
mokytojo metodininko,
pamoka IV gimnazijos klasėje
„Karų ir konfliktų geografija“

40.

41.

Atvira Nijolės Juknienės,
Raseinių r. Ariogalos
gimnazijos pradinių klasių
mokytojos metodininkės,
lietuvių kalbos pamoka 2 b
klasėje „Fantazijų pasaulis“
Atvira Daivos Bitvinskienės ir
Ritos Lukošiūtės, Prezidento
Jono Žemaičio gimnazijos
anglų kalbos mokytojų
metodininkių, pamoka 10
klasėje „Keliaukime“

Geografijos
mokytojai

24 d.
9.50 val.,
3 pamoka

VšĮ Raseinių
technologijos ir
verslo mokykla,
103 kabinetas

Būrelio
pirmininkas –
Albinas Enčerys

Audronė
Kumpikevičienė

Darbotvarkė:
1. Atvira pamoka, aptarimas.
2. Pranešimas ,,Geografijos brandos
egzamino rezultatų analizė“.
Pranešėjas – rajono metodinio
būrelio pirmininkas
Albinas Enčerys.
3. Parengtų metodinių priemonių
pristatymas.
4. Diskusijos.

Pradinių
klasių
mokytojai

24 d.
12 val.

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

-

Saulė Sitavičienė

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Registracija

Anglų kalbos
mokytojai

24 d.
13.55 val.,
7 pamoka

Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazija

Būrelio
pirmininkė –
Jurgita
Parnarauskienė

Nijolė
Vežbavičienė

-

Silva
Morkevičienė

-

42.

Ugdymo įstaigų vadovų
metodinio būrelio pasitarimas
„2017–2018 mokslo metų
aktualijos ir ugdymo naujovės“

Ugdymo
įstaigų
vadovai

25 d.
9 val.

43.

Socialinių pedagogų metodinė
diena „Prevencinių programų
taikymas mokyklose:
privalumai ir trūkumai“

Socialiniai
pedagogai

25 d.
10 val.

Būrelio
Neformaliojo
pirmininkė
–
suaugusiųjų
švietimo skyrius Vaiva Zubrickienė
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
Būrelio
Raseinių Šaltinio
pirmininkė
–
progimnazija
Rima Draukšienė

Audronė
Kumpikevičienė

-

11
44.

Apskritojo stalo diskusija
,,Rajono mokyklųdaugiafunkcių centrų veikla:
problemos ir perspektyvos“

Fizikos mokytojų metodinio
būrelio susirinkimas „Fizikos
BE ir NMPP gamtos mokslų
testų rezultatų aptarimas,
priemonės rezultatų gerinimui“
46. Chemijos mokytojų metodinio
būrelio susirinkimas „Chemijos
BE ir NMPP gamtos mokslų
testų rezultatų aptarimas,
priemonės rezultatų gerinimui“
Matematikos mokytojų
47.
metodinio būrelio susirinkimas
„Matematikos Matematikos
PUPP ir brandos egzaminų
rezultatų analizė “
Užduočių, skirtų mokinių,
48.
turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, vertinimui, rengimas
45.

Mokyklųdaugiafunkcių
centrų
vadovai,
įstaigų,
organizacijų,
su kuriomis
bendradarbiau
ja mokyklosdaugiafunkciai
centrai,
atstovai

25 d.
13 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201

Organizatorė –
Airina Juškienė

Fizikos
mokytojai

30 d.
9 val.

Chemijos
mokytojai

30 d.
11 val.

Matematikos
mokytojai

31 d.
10 val.

I–II klasių
mokiniai

Pirmadieniais
8–12 val.

Būrelio
Neformaliojo
Saulė Sitavičienė
pirmininkė
–
suaugusiųjų
švietimo skyrius Rima Aksomaitienė
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
Būrelio
Neformaliojo
Saulė Sitavičienė
pirmininkė
– Giedrė
suaugusiųjų
Karčauskienė
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
Būrelio
Neformaliojo
Saulė Sitavičienė
pirmininkė – Angelė
suaugusiųjų
Daktarienė
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
Pedagoginės
Erika Karpienė
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

Valdonė
Balčaitienė

Darbotvarkė:
1. Rajono mokyklų-daugiafunkcių
centrų situacijos apžvalga
respublikos kontekste. Pranešėjas –
Jonas Tamošaitis, Raseinių rajono
savivaldybės administracijos
Švietimo ir socialinių reikalų
departamento Švietimo, kultūros ir
ugdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas.
2. Rajono mokyklų-daugiafunkcių
centrų pasiekimai, problemos.
Pranešejai: mokyklų-daugiafunkcių
centrų direktoriai.
3. Diskusijos.
4. Iškeltų problemų sprendimo
galimybių ir būdų numatymas.

-

-

-

-
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49.

50.

51.

Metodinio vadovo mokinių
socialinių emocinių įgūdžių
ugdymo bei mokymosi
motyvacijos skatinimo
rengimas
Dalyvavimas rajono švietimo
pagalbos specialistų metodinių
būrelių susirinkimuose

Individualių metodinių
rekomendacijų rengimas
Tarnyboje vertintiems
mokiniams dėl ugdymo formų,
būdų, metodų, vietos
parinkimo ir taikymo

Pedagogai,
mokiniai

Spalis

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
specialistai

Data ir laikas
tikslinami

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
specialistai

Spalis

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

-

Reda
Kunickienė

-

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

OLIMPIADOS, KONKURSAI, SPORTO VARŽYBOS IR KITI RENGINIAI

52. Raseinių rajono ugdymo įstaigų 1–10 klasių
specialiųjų ugdymo(si) poreikių
specialiųjų
turinčių mokinių piešinių
ugdymo(si)
konkursas „Auksinis ruduo“ poreikių turintys
mokiniai

19 d.
10 val.

Raseinių
specialioji
mokykla

53. Tęstinio projekto „Mokykimės Raseinių rajono
gamtoje ir iš gamtos“
ugdymo įstaigų
konferencija „Mes – vieno
pradinių klasių
mokinių
kraujo“
komandos, kurių
sudėtyje būtų ir
specialiųjų
ugdymo(si)
poreikių turintys
mokiniai

19 d.
10.30 val.

Raseinių
specialioji
mokykla

Organizatorės:
Neringa
Norvaišienė ir
Vilma
Vedauskienė,
Raseinių specialiosios mokyklos
specialiosios
pedagogės
metodininkės
Organizatorės:
Romutė
Paulauskienė,
Raseinių specialiosios mokyklos
pavaduotoja
ugdymui, ir Rima
Kazlauskaitė,
specialiosios
pedagogė
metodininkė

Nijolė
Vežbavičienė

Darbai pristatomi iki
spalio 13 d. 16.30 val. į
Raseinių specialiąją mokyklą,
adresu Kalnų g. 15a, Raseiniai.
Nuostatai skelbiami interneto
svetainėje www.rspt.lt

Nijolė
Vežbavičienė

Aprašas skelbiamas interneto
svetainėje www.rspt.lt

13
54.

Raseinių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų 5–8 klasių
mokinių konkursas „Skaitymo
malonumai“

5–8 klasių
mokiniai

20 d.
10 val.

55.

Raseinių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų 7–8 klasių
mokinių anglų kalbos konkursas
„Gyvenk su šypsena“

7–8 klasių
mokiniai

25 d.
12 val.

56.

Raseinių rajono bendrojo
9–12 (I–IV
ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV)
gimnazijos)
klasių mokinių konferencija klasių mokiniai
„Raseinių krašto kūrėjai
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio kontekste“

26 d.
10 val.

57.

Raseinių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų 5–8 klasių
mokinių konkursas „Mažvydas
mums nutiesė kelius...“

27 d.
10 val.

5–8 klasių
mokiniai

Organizatorė –
Jovita
Andriulienė,
Raseinių r.
Ariogalos
gimnazijos
bibliotekininkė
Organizatorės:
Raseinių Šaltinio
Albina
progimnazija
Abromavičienė,
Lijana Ivoškienė,
Aneta Gagilaitė,
Akvilė Daujotaitė,
Kristina
Vileišienė,
Raseinių Šaltinio
anglų kalbos
mokytojos
Koordinatorė –
Prezidento Jono
Roma
Žemaičio
Stunžinienė,
gimnazija
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazijos
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Organizatorės:
Raseinių r.
Marytė Karpienė,
Nemakščių
Jovita
Martyno Mažvydo
Radčenkienė,
gimnazija
Elena
Vaitkuvienė, Ineta
Stankuvienė,
Raseinių r.
Nemakščių
Martyno Mažvydo
gimnazijos
mokytojos
metodininkės

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija iki spalio 13 d.
el. paštu
j.andriuliene@gmail.com

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija iki spalio 13 d.
el. paštu
a.daujotaite@saltiniomokykl
a.lt

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija iki spalio 16 d.
el.paštu
raseiniugimnazija@raseiniai.lt
arba
roma.stunziniene@gmail.com

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija iki spalio 20 d.
el.paštu
evaitkuviene@gmail.com
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58.

Būrelio
Raseinių r. bendrojo ugdymo
Raseinių
I etapas
Raseinių r.
pirmininkė
–
mokyklų 5–12 klasių mokinių
rajono
ugdymo
bendrojo ugdymo
Donvina
kūrybinių darbų konkursas
bendrojo
įstaigose
įstaigos,
Dambrauskaitė,
,,Laiškas“, skirtas tarptautinei
ugdymo
1–25 d.,
Neformaliojo
organizatorė –
raštingumo dienai paminėti
mokyklų 5–12 II etapas rajone
suaugusiųjų
Gintarė Norkienė,
klasių
27 d.
švietimo skyrius
Raseinių meno
mokiniai
(T. Daugirdo g. 7, mokyklos dailės
Raseiniai)
mokytoja

Valdonė
Balčaitienė

Darbus rajono etapui pristatyti iki
spalio 26 d. metodininkei Valdonei
Balčaitienei į Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo skyrių
(T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 101

metodininkė

59.

Raseinių r. bendrojo ugdymo
mokyklų 5–12 klasių mokinių
kūrybinių darbų konkurso
,,Laiškas“, skirto tarptautinei
raštingumo dienai paminėti,
rajono etapo vertinimo
komisijos posėdis

Konkurso
rajono etapo
vertinimo
komisija

27 d.
13 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 102

60. Respublikinis vaikų kūrybinių Priešmokyklinių Spalis–lapkritis Ugdymo įstaigos
darbų konkursas
grupių vaikai,
1–12 klasių
„Angelo žinia“
bendrojo ugdymo
mokyklų
mokiniai

61. Raseinių rajono kultūros centro
dailės studijos mokinių
kūrybinių darbų paroda

Plačioji
visuomenė

1–30 d.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), II a.

Nuostatai skelbiami interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Olimpiadų ir
konkursų organizavimas

Būrelio
pirmininkė –
Donvina
Dambrauskaitė

Valdonė
Balčaitienė

-

Organizatoriai:
Rima Bingelienė,
Raseinių r. Šiluvos
gimnazijos dailės
mokytoja ekspertė,
Algirdas Bingelis,
Raseinių r. Šiluvos
gimnazijos dailės
mokytojas
metodininkas

Valdonė
Balčaitienė

Nuostatai skelbiami interneto
svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Olimpiadų ir
konkursų organizavimas

Organizatorė –
Dalia Rapalytė,
Raseinių rajono
kultūros centro
dailės studijos
vadovė

Valdonė
Balčaitienė

Parodos lankymas darbo
dienomis.
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62.

Anglų kalbos kursai
B-1 lygiu

Užsiregistravę
dalyviai

KURSAI
Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 101

10 d.
17.15 val

60 akad. val. programa skirta rajono
gyventojams, norintiems patobulinti
kalbinius ir rašytinius anglų kalbos
įgūdžius B-1 lygiu.

63.

Mokymų programa
„Kelionė į savo savastį“

Pedagoginiai
darbuotojai

54 akad. val. programa (9 seminarai po
6 akad. val.) skirta siekiantiems
pažinti, priimti ir keisti savo elgesį bei
mąstymą, augti ir tobulėti, lavinti
bendravimo įgūdžius, gerinti emocinę
savijautą. Programa skirta dailės
terapijos vidinėms galioms plėtoti,
pedagogų terapinės aplinkos kūrimui
ir palaikymui bei meno terapijos
metodų arsenalo plėtimui,
padėsiančiam atskleisti ir puoselėti
ugdytinių vidines galias.

12 d.
12 val.
(pirmas
seminaras)

Lektorė –
Daiva
Naujokaitienė,
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazijos anglų
kalbos mokytoja
metodininkė
Lektorė – Jolita
Neformaliojo
Balčiauskienė,
suaugusiųjų
meno
terapeutė,
švietimo skyrius
psichologė,
(T. Daugirdo g. 7,
Lietuvos meno
Raseiniai), 205
terapijos
asociacijos įkūrėja,
narė

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
ir tel. 8 674 76131
iki spalio 10 d.
Dalyvio mokestis – 121 Eur

Silva
Morkevičienė,
Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 180 Eur
Dalyvių skaičius ribotas.
Seminarai vyks 1 kartą per
mėnesį.

PREVENCINĖ VEIKLA

Dalyvavimas rajono
savivaldybės administracijos
vaiko gerovės komisijos
posėdyje
65. Dalyvavimas kompleksiškai
teikiamos pagalbos
tarpinstitucinės komandos
veikloje
66. Tėvystės įgūdžių grupė pagal
programą „Mokykla tėvams ir
auklėtojams“
64.

40 akad. val. trukmės ŠMM
rekomenduojama tėvų ir
mokytojų/auklėtojų įgūdžių ugdymo
programa

-

Data ir laikas
tikslinami

Raseinių rajono
savivaldybėje

-

Reda
Kunickienė

-

-

Data ir laikas
tikslinami

Raseinių rajono
savivaldybėje

-

Reda
Kunickienė

-

12 d.
9 val.

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

Lektorė – Vaida
Jakaitienė,
psichologėpsichoterapeutė,
sertifikuota
programos
instruktorė

Vaida Jakaitienė

Registracija el.paštu
info@rspt.lt iki spalio 9 d.

Ugdymo
įstaigų
bendruomenių
nariai
(pedagogai,
tėvai)

Dalyvio mokestis – 17 Eur

16
67.

68.

Mokinių pažintinių gebėjimų
lavinimo praktiniai užsiėmimai

Kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų turinčių mokinių
sąrašų derinimas, mokyklų
VGK narių konsultavimas

Antrų klasių
mokiniai

Laikas
tikslinamas

rajono
ugdymo
įstaigos

Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių
sąrašų derinimas, mokyklų
VGK narių konsultavimas

Raseinių
rajono
ugdymo
įstaigos

1-15 d.

70.

Informacijos apie Raseinių
rajono ugdymo įstaigose
ugdomus mokinius (vaikus),
turinčius kalbėjimo, kalbos ir
komunikacijos sutrikimų,
kaupimas, sisteminimas,
analizavimas
Informacijos apie Raseinių
rajono ugdymo įstaigose
ugdomus specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčius
mokinius kaupimas,
sisteminimas, analizavimas

-

Spalį

-

Spalį

72.

Grupės vadovė –
Erika Karpienė,
specialioji
pedagogė

Erika Karpienė

INFORMACIJOS RINKIMAS, ANALIZĖ IR VERTINIMAS
Raseinių
1-15 d.
Pedagoginės
Reda Jomantaitė

69.

71.

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

Neformaliojo suaugusiųjų
Neformaliojo
švietimo skyriaus
švietimo
darbuotojų susirinkimai
skyriaus
„Savaitės veikla ir aktualijos“ darbuotojai

psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 206

-

-

Erika Karpienė

-

-

Reda Jomantaitė

-

-

Erika Karpienė

-

Silva
Morkevičienė

-

PROJEKTAI IR KITA VEIKLA
Silva Morkevičienė
2, 9, 16, 30 d.
Neformaliojo

9 val.

Registracija tel. (8 428) 51571
iki spalio 31 d.

17
Dalyvavimas Lietuvos
LSEU
socialinio emocinio ugdymo
asociacijos
asociacijos suvažiavime
nariai
Kvalifikacijos tobulinimo
Kvalifikacijos
74.
renginių efektyvumo vertinimas tobulinimo
renginių dalyviai
73.

75.

Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnybos veiklos ir
aktualijų viešinimas

3 d.
10 val.

Vilnius

Pasibaigus
renginiui

-

Spalis

-

-

Spalis

-

-

Spalis

-

-

Reda Kunickienė

Silva Morkevičienė, Silva Morkevičienė
Saulė Sitavičienė,
Nijolė Vežbavičienė,
Audronė
Kumpikevičienė,
Valdonė
Balčaitienė
Saulė Sitavičienė,
Silva
Nijolė Vežbavičienė,
Morkevičienė
Audronė
Kumpikevičienė,
Valdonė Balčaitienė,

-

-

Jūratė Verde
Interneto svetainės
www.rspt.lt priežiūra
Raseinių rajono švietimo
77.
pagalbos tarnybos informacijos
viešinimas socialiniame tinkle
Facebook
76.

Ramutė Stonienė

`

Saulė Sitavičienė, Ramutė Stonienė,
Nijolė Vežbavičienė,
Jūratė Verde
Audronė
Kumpikevičienė,
Valdonė
Balčaitienė,

-

-

Jūratė Verde
78.

KTU Viešosios politikos
administravimo magistrantūros
studijos

Studentai

13, 14, 27,
28 d.
9 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 205

79.

Individualūs pokalbiai su
Švietimo pagalbos tarnybos
darbuotojais įstaigos veiklos
klausimais

Švietimo
pagalbos
tarnybos
darbuotojai

Laikas
derinamas

Įstaigos
patalpose

Doc. dr. Audronė
Telešienė,
Viešosios politikos
ir administravimo
instituto
direktorė
-

_________________________

Silva
Morkevičienė

-

Reda Kunickienė

-
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P.S. Dalyvio mokestį sudaro kvalifkacijos tobulinimo renginio kaina ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo kaina. Dalyvio mokestis grynais pinigais nepriimamas. Dalyvio
mokestį turite sumokėti atlikdami mokėjimo pavedimą.
Pavedime nurodyti:
Gavėjas – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Įstaigos kodas 300054296
DNB bankas
Sąskaitos Nr. LT034010041400381471
Mokėjimo paskirtis – renginio pavadinimas ir asmens kodas.
Atvykstant į renginį reikia atsinešti mokėjimo pavedimo išrašą.
Kontaktai:
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius tel. (8 428) 51571
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius tel. (8 428) 51421
Elektroninio pašto adresas info@rspt.lt
Interneto svetainės adresas http://www.rspt.lt
Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių vietą ir laiką.
SUDERINTA
Direktoriaus pavaduoja
Silva Morkevičienė

