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Reda Kunickienė
2018-10-28
RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
2018 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS
PLANAS NR. V4-76.1

„Vieniems žingsnis atgal reiškia pralaimėjimą, kitiems – galimybę įsibėgėti“...
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas ir
trumpa anotacija

1.

Mokymų „Socialinių
emocinių kompetencijų
ugdymas mokykloje“
I paskaita „Socialinių
emocinių kompetencijų
samprata, įvertinimo
galimybės“
II paskaita „Savivertės ir/ar
pasitikėjimo ugdymas“
30 ak. val. programos tikslas –
supažindinti mokymų dalyvius
su socialinių emocinių
kompetencijų ugdymo
teorijomis, pristatyti konkrečius
socialinių emocinių
kompetencijų lavinimo metodus
ir būdus, praktinio patyrimo
metu paskatinti juos išmėginti
ugdant asmeninį emocinį
raštingumą, paskatinti įgytą
patirtį pritaikyti dirbant su klase.

Lektoriai,
programos
vadovai
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Raseinių r.
2 d.
Betygalos
Lektorė – Daiva
Betygalos
9 val.
gimnazija
Česnulevičienė,
gimnazijos
Lazdijų švietimo
dalykų
centro psichologė,
mokytojai,
sertifikuota
klasių vadovai,
emocinio intelekto
švietimo
ugdymo lektorė
pagalbos
specialistai
Dalyviai

Data

Vieta

Atsakingas

Pastabos

Reda
Kunickienė,
Saulė Sitavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 1 Eur
(Mokymai finansuojami
iš ES fondų
investicijomis
finansuojamo valstybės
planavimo projekto
„Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-72903-0001)

2
2.

Mokymai „Diagnostinė
informacija šiuolaikinėje
pamokoje mokinių
mokymosi pasiekimams
gerinti: permainos ir
pokyčiai“

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazijos
pedagogai

5, 26 d.
12 val.

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

Lektorius – Vincas
Tamašauskas,
Šiaulių Didždvario
gimnazijos
matematikos
mokytojas
ekspertas, švietimo
konsultantas

Saulė Sitavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija

Mokytojo
padėjėjai

5, 19 d.
13 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija,
Ateities g. 23,
Raseiniai

Lektorės – Erika
Karpienė,
Raseinių rajono
švietimo pagalos
tarnybos specialioji
pedagogė, Birutė
Balsevičienė
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
psichologė

Audronė
Kumpikevičienė

Užsiregistravę dalyviai

Raseinių
Šaltinio
progimnazijos
mokytojai

6 d. 14 val.
12 d. 14 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija,
Ateities g. 23,
Raseiniai

Lektorės: Vilma
Drungėlienė, Silva
Bartusevičienė,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
mokytojos

Saulė Sitavičienė

-

18 ak. val. programos tikslas –
stiprinti mokytojų profesines ir
dalykines kompetencijas,
reikalingas šiuolaikinės pamokos
planavimui, aktyviųjų veiklų
organizavimui bei mokinių
pažangos ir pasiekimų
vertinimui.

3.

Mokymai „Mokyklos
mokytojo padėjėjų
vaidmuo ugdant
specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčius
vaikus“
18 ak. val. programos tikslas –
supažindinti su vaikų
psichosocialinės raidos
ypatumais, specialiaisiais
ugdymosi poreikiais, jų
tenkinimo galimybėmis bei
mokytojo padėjėjo vaidmeniu
šioje srityje, inovatyviais
metodais dirbant su elgesio ir
emocijų sutrikimų turinčiais
vaikais.

4.

Mokymai „Efektyvi
šiuolaikinė pamoka:
teorija ir praktika“
III dalis „IKT taikymas ugdymo
procese: metodologiniai ir
praktiniai aspektai“

3
5.

Seminaras „Kūno
kultūros pamoka
pradiniame ugdyme:
žaidimai „FOR FUN“
sporto salėje“

Pradinių klasių
mokytojai

9 d.
12 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija,
Ateities g. 23,
Raseiniai

6 ak. val. programos tikslas –
supažindinti mokytojus su
šiuolaikinės kūno kultūros
pamokos pradiniame ugdyme
aktualijomis, žaidimais ir
šokinėjimo per ilgą šokdynę
ypatumais.

6.

Edukacinė išvyka –
seminaras „Muzikos
pamoka kitaip“

Muzikos
mokytojai

14 d.

8 ak. val. seminaro tikslas –
supažindinti jo dalyvius su
inovatyviais muzikos pasaulio
pažinimo būdais, kurie padėtų
patraukliai ir suprantamai
mokiniui atsakyti į klausimus:
kokia yra muzikos atsiradimo
istorija; kaip išgirsti ir suprasti
muziką; kaip daromi muzikos
įrašai dabar ir anksčiau; kaip
gimsta muzikos ir kitų menų
sintezės; kaip vystėsi muzikinės
epochos, kaip jos pereidavo
viena į kitą? Mokiniai dalyvaus
interaktyvioje muzikos
pamokoje.

7.

Seminaras – praktikumas
„Jaunųjų trimitininkų
techninių įgūdžių
formavimas. Repertuaro
apžvalga“
6 ak. val. seminaro tikslas –
supažindinti su mokymo metodų
individualizavimo galimybėmis,
formuojant jaunųjų trimitininkų
techninius įgūdžius, praktiškai

Meno/muzikos
mokyklų
mokytojai

16 d. 10 val.

Lektorė –
Lietuvos sporto
universiteto
Sveikatos, fizinio ir
socialinio ugdymo
katedros doc. dr.
Laima
Trinkūnienė

Saulė Sitavičienė

Dalyvio mokestis – 16
Eur

Tauragės
Lektoriai:
moksleivių
Martynas
kūrybos centras
Levickis, Lietuvos
(Dariaus ir Girėno akordeonininkas,
g. 5, Tauragė)
Alina
Tauragės kultūros Dambrauskienė,
centras (Dariaus
Tauragės
ir Girėno g. 3,
moksleivių kūrybos
Tauragė)
centro modernaus
folkloro studijos
„Gervės“ ,
vokalinio meno
studijos „Adagio“
vadovė

Valdonė
Balčaitienė

Raseinių meno
mokykla
(Vytauto Didžiojo
g. 15, Raseiniai)

Valdonė
Balčaitienė

Lektorius - Aretas
Baranauskas,
Nacionalinės
Mikalojaus
Konstantino
Čiurlionio menų
gimnazijos trimito
mokytojas
metodininkas

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 33
Eur
Su kiekvienu mokytoju
vyksta 4-5 mokiniai
Išvykstame 8 val. iš
Raseinių autobusų stoties

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 1 Eur

4
išbandyti pasirinktus mokymo
metodus dirbant su Raseinių
meno mokyklos trimito klasės
mokiniais.

8.

Seminaras „Suaugusiųjų
mokymosi galimybės
panaudojant Erasmus+
naujoves ir EPALE
platformos galimybes“
6 ak. val. mokymuose
sužinosite, kokios galimybės
suaugusiems tobulėti,
panaudojant Erasmus+ projektų
galimybes ir Epale platformą
kaip kontaktų ir
bendradarbiavimo erdvę.

9.

Edukacinė išvykaseminaras ,,Naujos
galimybės ir inovacijos
šiandieniniam mokinių
ugdymui“

Raseinių rajono
pedagoginiai
darbuotojai,
projektų
rengėjai,
asmenys
planuojantys
rengti Erasmus+
projektus

20 d.
14 val.

Rajono
metodinių
būrelių
pirmininkai

23 d.

Dailės,
technologijų,
dizaino, pradinio
ugdymo
mokytojai,
neformalaus
ugdymo
pedagogai

26 d.
10 val.

8 ak. val. programos tikslas –
susipažinti su gyvai ir
interaktyviai pristatomomis
ugdymo(si) metodikomis ir
paslaugomis švietimui, mokyklų
sėkmės istorijomis,
naujausiomis mokymo(si)
priemonėmis ir technologijomis.

10.

Seminaras „Kūrybinio
mąstymo laboratorija“
6 ak. val. seminaro tikslas –
teoriškai supažindinti ir
praktiškai parodyti seminaro
dalyviams, kaip naudojant
įvairias tradicines ir netradicines
priemones, skatinti vaikų
kūrybiškumą ir gebėjimą
improvizuoti,
žaidimo forma tyrinėti meno
kūrinius ir atlikti įvairius

T. Daugirdo g. 7,
Lektorė–
Silva Morkevičienė
Norintys dalyvauti
Raseiniai, 201
Dr. Elena Trepule,
rašykite adresu:
mokymų klasė
Vytauto Didžiojo
silva.morkeviciene@rspt.
universiteto
lt
Socialinių mokslų
Jums bus atsiųsta
fakulteto,
nuoroda registracijai.
prodekanė
Pažymėjimų išdavimas
nemokamas.
Pažymėjimus išduos
Švietimo mainų paramos
fondas
Lietuvos parodų
Lektorė –
Silva
Registracija interneto
ir kongresų
Morkevičienė,
svetainėje www.rspt.lt
Doc. dr. Rita
centras
Audronė
skyrelyje Registracija
Makarskaitė –
LITEXPO,
Kumpikevičienė
Petkevičienė,
Laisvės pr.5,
Vilniaus
Dalyvio mokestis – 1 Eur
Vilnius
universiteto
dėstytoja
Išvykstame 8 val. iš
aikštelės prie Raseinių r.
Švietimo pagalbos
tarnybos,
T. Daugirdo g. 7
Raseinių meno
Lektorė – Gintarė
mokyklos dailės Norkienė, Raseinių
klasė (Maironio g.
meno mokyklos
7, Raseiniai)
dailės mokytoja
metodininkė

Valdonė
Balčaitienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 3 Eur

5
bandymus, kurti dailės vartotojui
patraukias naujas parodines
erdves ir veiklas.

11.

Seminaras-dirbtuvės „Ar
populiarios mokymo(si)
strategijos yra
efektyvios?“

Respublikos
meno/muzikos
mokyklų
mokytojai

26 d.
13.30 val.

Raseinių meno
mokykla (Dariaus
ir Girėno g. 13,
Raseiniai)

6 ak. val. seminaro tikslas –
suteikti mokytojams galimybę
įsigilinti į įvairius mokymosi
aspektus, siekiant geriau suprasti
savo besimokančiuosius ir teikti
jiems pagalbą mokymosi
procese: išnagrinėti sėkmingo
mokymo(si) prielaidas,
supažindinti mokytojus su
efektyviomis mokymo(si)
strategijomis.

12.

Mokymai
„Tarpininkavimas
(mediacija) švietimo
institucijoje:
tarpininkavimo samprata
ir praktinis taikymas“,
I sesija.

Socialiniai
pedagogai

27, 28 d.
9 val.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai, 201
mokymų klasė

Lektorė - Jelena
Osipkova, BĮ
Klaipėdos vaikų
laisvalaikio centro
klubas „Draugystė”
neformaliojo vaikų
švietimo anglų
kalbos mokytoja

Valdonė
Balčaitienė

Lektorė – Alma
Radvilė, Raseinių
rajono švietimo
pagalbos tarnybos
socialinė pedagogė

Saulė Sitavičienė

Lektorė – Eugenija
Pagirėnienė,
Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinės
mokyklos
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 5 Eur

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 12
Eur

40 ak. val. programos tikslas –
tobulinti socialinių pedagogų
bendrąsias ir profesines
kompetencijas, ugdant
gebėjimus taikyti tarpininkavimo
(mediacijos) strategijas.

13.

Seminaras ,,Mokinio
individualios pažangos
stebėjimas, fiksavimas,
tolesnio mokymosi
planavimas“
(tęsinys)
40 ak. val. programos tikslas –
susipažinti su rajono kolegų
gerąja patirtimi, mokinio
individualios pažangos

Raseinių
Viktoro Petkaus
pagrindinės
mokyklos
mokytojai

27 d.
14 val.

Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinė
mokykla

Užsiregistravę dalyviai

6
vertinimo ir įsivertinimo
sistema; vesti atviras pamokas,
jas aptarinėti, kurti individualią
mokinio pažangos ir pasiekimų
stebėsenos sistemą, parengti
savo ugdymo įstaigos mokinių
pasiekimų ir pažangos stebėjimo
ir vertinimo tvarkos aprašą.

14.

Seminaras „Stiklo
kompozicijos“
6 ak. val. seminaro tikslas –
supažindinti seminaro dalyvius
su stiklo savybėmis, parodyti,
kaip jas galima panaudoti kaip
pranašumą prieš kitas
medžiagas, praktiškai
pademonstruoti, kaip, dirbant su
mokiniais, ugdyti jų
kūrybiškumą naudojant kuo
įvairesnes technikas, derinant
skaidrų ir kepintą stiklą.

15.

Susipažinimas su mokyklų
VGK pateiktais vertinamų
mokinių dokumentais,
darbais

16.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Respublikos
ugdymo įstaigų
dailės
mokytojai, ruošę
mokinius
respublikiniam
konkursui
„Angelo žinia“

30 d. 10 val.

Raseinių r.
Šiluvos gimnazija
(M. Jurgaičio g.
6, Šiluva,
Raseinių r.)

Lektorius Rimvydas
Daužvardis,
Šiaulių Romuvos
progimnazijos
dailės, technologijų
mokytojas
metodininkas

PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS VERTINIMAS
Pedagoginės
5, 12, 19, 26 d. V. Grybo g. 33-1,
Pedagoginės
psichologinės (pirmadieniais)
Raseiniai
psichologinės
pagalbos skyriaus
pagalbos skyriaus
specialistai
specialistai
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
mokiniai
Ariogalos
gimnazijos
mokiniai
Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinės
mokyklos
mokiniai
Viduklės Simono
Stanevičiaus

6 d. 8.00 val.
6, 13 d. 8.00
val.

7, 13, 28 d.
8.00 val.
7, 13, 27 d.
8.00 val.

V. Grybo g. 33,
Raseiniai

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

Valdonė
Balčaitienė

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

Reda Kunickienė

-

Reda Kunickienė

-

7
gimnazijos
mokiniai
Nemakščių Martyno
14, 20 d. 8.00
Mažvydo
gimnazijos
val.
mokiniai

17.

18.

19.

Raseinių lopšeliodarželio
14 d. 8.00 val.
„Saulutė“ vaikai
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
21 d. 8.00 val.
mokyklosdaugiafunkcio
centro mokiniai
Raseinių
specialiosios
21 d. 8.00 val.
mokyklos
mokiniai
Ariogalos lopšelio21 d. 8.00 val.
darželio vaikai
Mokinių
vertinimas
14, 27, 28 d. 8.00
kreipiantis tėvų
val.
kreipimusi
Komandinis vertinimų
Pedagoginės
6, 13, 20, 27 d. V. Grybo g. 33-1,
rezultatų aptarimas
psichologinės
13–17 val.
Raseiniai
pagalbos
skyriaus
specialistai
Vertinimo rezultatų,
Mokiniai, tėvai, 7, 14, 21, 28 d. V. Grybo g. 33-1,
rekomendacijų pristatymas
pedagogai
9-15 val.
Raseiniai

Individualios psichologinės
konsultacijos

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

Reda Kunickienė

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai
PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS
Mokiniai, tėvai, Pirmadieniais– V. Grybo g. 33-1,
Vaida Jakaitienė
pedagogai
penktadieniais
Raseiniai

Reda Kunickienė

-

Vaida Jakaitienė

Registracija tel.
(8 428) 51571

8
20.

Vaikų kalbos, kalbėjimo
sutrikimų korekcija

Mokiniai

21.

Mokinių sutrikusių
pažintinių įgūdžių
korekcija

Mokiniai

22.

Vaikų, turinčių kalbos,
kalbėjimo ir komunikacijos
sutrikimų, ir jų tėvų
konsultavimas
Mokinių, tėvų
konsultavimas
individualaus mokymosi
stiliaus, tinkamiausių
ugdymosi metodų, būdų
parinkimo klausimais
Švietimo įstaigų
darbuotojų individualios
konsultacijos specialiojo
ugdymo ir švietimo
pagalbos teikimo
klausimais

23.

24.

25.

26.

Pirmadieniais,
trečiadieniais,
penktadieniais
Pirmadienis,
ketvirtadienis,
penktadienis

V. Grybo g. 33-1,
Raseiniai

Reda Jomantaitė

Reda Jomantaitė

Registracija tel.
(8 428) 51571

V. Grybo g. 33-1,
Raseiniai

Erika Karpienė

Erika Karpienė

Registracija tel.
(8 428) 51571

Mokiniai,
tėvai

Antradieniais–
penktadieniais

V. Grybo g. 33-1,
Raseiniai

Reda Jomantaitė

Reda Jomantaitė

Registracija tel.
(8 428) 51571

Mokiniai,
tėvai

Pirmadienis,
ketvirtadienis,
penktadienis

V. Grybo g. 33-1,
Raseiniai

Reda Jomantaitė

Reda Jomantaitė

Registracija tel.
(8 428) 51571

Pedagoginiai
darbuotojai

Data ir laikas
derinami
individualiai

V. Grybo g. 33-1,
Raseiniai

Reda Kunickienė

Reda Kunickienė

Registracija tel.
(8 428) 51571

Reda Kuni

Reda Kunickienė

-

Pranešimas „Psichologinės
Mokytojai ir
švietimo
sveikatos stiprinimas
pagalbos
mokykloje: teorija ir
praktika“ respublikinėje
specialistai
metodinėje-praktinėje
konferencijoje „Ar ilgas
kelias nuo patyčių iki
suicidų?“
Metodinis pasitarimas
Raseinių rajono
Raseinių rajono ugdymo
ugdymo įstaigų
įstaigų pavaduotojams
pavaduotojai
„Nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo

5 d.

METODINĖ VEIKLA
Joniškio Raudonoji
sinagoga (Upytės
g. 7-9, Joniškis

ckienė

7 d.
14 val.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai, 201
klasė

Darbotvarkė:
Metodinio būrelio Silva Morkevičienė
1.
„Nacionalinio
mokinių
pirmininkė –
pasiekimų patikrinimo
Renata Ulvydienė
Raseinių rajone (diagnostiniai
ir standartizuoti testai)
rezultatai“;

9
Raseinių rajone
(diagnostiniai ir
standartizuoti testai)
rezultatai“

2. UNESCO organizuojamos
Baltijos šalių konferencijos
„MIL Education in the Baltic
Countries: from Policy to
Practice“ („Medijų
raštingumas Baltijos šalyse:
nuo politikos iki praktikos“)
refleksija.

27.

Metodinė diena
,,Istorijos ir pilietiškumo
pagrindų ugdymo turinio
aktualijos“

28.

Vaiko gerovės komisijos ir
Nemakščių
Pedagoginės psichologinės
Martyno
pagalbos skyriaus metodinė
Mažvydo
gimnazijos VGK
diena
nariai
Metodinė diena
Socialiniai
pedagogai
,,Pagalba mokiniui: žinoti
ir veikti“

29.

Istorijos
mokytojai

13 d.
13 val.

13 d.
14 val.

22 d.
12 val.

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

Organizatoriai:
Raseinių r.
Ariogalos
gimnazijos
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Ingrida
Jankauskienė,
istorijos mokytojai
metodininkai:
Andrius
Bautronis ir Rasa
Zakaitė
Raseinių r.
Reda Kunickienė,
Nemakščių Martyno Vaida Jakaitienė,
Mažvydo gimnazija Reda Jomantaitė,
Erika Karpienė,
Alma Radvilė
Raseinių Šaltinio
Organizatorės:
progimnazija
Beata
Vaičekauskienė,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
socialinė pedagogė
ir Rima
Draukšienė, rajono
metodinio būrelio
pirmininkė

Audronė
Kumpikevičienė

-

Reda Kunickienė

-

Audronė
Kumpikevičienė

Darbotvarkė:
1. Apskritojo stalo diskusija
„Seksualinis smurtas prieš
vaikus“. Moderatorė – Vilma
Paliaukienė, Globos namų
,,Užuovėja“ psichologė
2. Socialinių pedagogų
pranešimai.
3. Metodinių priemonių
pristatymas.
4. Diskusijos. Einamieji
klausimai.

10
30.

31.

32.

33.

Atvira Lino Trano, Raseinių
Etikos
Šaltinio progimnazijos
mokytojai
etikos mokytojo, pamoka
„Aplinkos įtaka alkoholio
vartojimui“ 8 klasėje
Įtraukioji paskaitaParodos dalyviai
diskusija ,,Į pagalbą
mokytojui: ugdymosi
poreikių, kylančių dėl
nepalankių aplinkos
veiksnių atpažinimas“
Rusų kalbos mokytojų
Rusų kalbos
metodinio būrelio
mokytojai
ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas

22 d.
13.50 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija

Metodinio būrelio
pirmininkas –
Egidijus
Kučinskis

Audronė
Kumpikevičienė

-

23 d.
11 val.

Vilnius, paroda
„Mokykla 2018“

Socialinė pedagogė
Alma Radvilė

Alma Radvilė

-

27 d.
14 val.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai, 201
klasė

Metodinio būrelio
pirmininkė –
Aldona
Krasauskienė

Nijolė
Vežbavičienė

Žmogaus saugos mokytojų Žmogaus saugos
metodinio būrelio
mokytojai
ataskaitinis – rinkiminis
susirinkimas

27 d.
14 val.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai, 103
klasė

Metodinio būrelio
pirmininkas –
Ričardas
Višinskas

Valdonė
Balčaitienė

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Metodinio būrelio veiklos
ataskaita.
2. Būrelio pirmininko rinkimai
3. Metodinio būrelio veiklos
plano sudarymas 2019 m.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Pasidalijimas gerąja
pedagogine patirtimi „Mano
geriausia 2018 metų pamoka“.
2. Metodinio būrelio
pirmininko ataskaita.
3. Metodinio būrelio veiklos
plano sudarymas 2019 m.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Sudėtingų psichologinių
atvejų aptarimas.
2. Metodinio būrelio
pirmininko ataskaita.
3. Metodinio būrelio veiklos
plano sudarymas 2019 m.
-

34.

Psichologų metodinio
būrelio ataskaitinis
susirinkimas

Mokyklų
psichologai

28 d.
10 val.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai, 201
klasė

Metodinio būrelio
pirmininkė –
Živilė Šiuikienė

Audronė
Kumpikevičienė

35.

Metodinė diena.
Nemakščių Martyno
Mažvydo gimnazijos ir
Nemakščių darželio geroji
patirtis
„Kitokia pamoka
mokinio sėkmei“

Raseinių rajono
ugdymo įstaigų
vadovai

28 d.
10 val.

Nemakščių
Martyno
Mažvydo
gimnazija,
Nemakščių
darželis

Metodinio būrelio
pirmininkės
pavaduotoja –
Irena
Jankevičienė

Silva
Morkevičienė

11
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Metodinio būrelio veiklos
ataskaita.
2. Būrelio pirmininko rinkimai
3. Metodinio būrelio veiklos
plano sudarymas 2019 m.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Metodinio būrelio veiklos
ataskaita.
2. Būrelio pirmininko rinkimai
3. Metodinio būrelio veiklos
plano sudarymas 2019 m.

36.

Vokiečių kalbos mokytojų
metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas

Vokiečių kalbos
mokytojai

28 d.
14 val.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai, 102
klasė

Metodinio būrelio
pirmininkė –
Ramunė
Aksomaitienė

Nijolė
Vežbavičienė

37.

Ekonomikos mokytojų
metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas

Ekonomikos
mokytojai

28 d.
15 val.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai, 102
klasė

Metodinio būrelio
pirmininkė –
Laima Siliūnienė

Nijolė
Vežbavičienė

38.

Matematikos mokytojų
forumas „Kolegų patirtis
žadina mintį“

Matematikos
mokytojai

29 d.
14 val.

Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazija

Saulė Sitavičienė

Aprašas skelbiamas
interneto svetainėje
www.rspt.lt

39.

Matematikos mokytojų
metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas

Matematikos
mokytojai

29 d.
14.30 val.

Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazija

Metodinio būrelio
pirmininkė –
Angelė
Daktarienė
Metodinio būrelio
pirmininkė –
Angelė
Daktarienė

Saulė Sitavičienė

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Metodinio būrelio veiklos
ataskaita.
2. Būrelio pirmininko
rinkimai.
3. Metodinio būrelio veiklos
plano sudarymas 2019 m.
4. Einamieji klausimai.

40.

41.

OLIMPIADOS, KONKURSAI, SPORTO VARŽYBOS IR KITI RENGINIAI
Raseinių rajono bendrojo
Plačioji
5-30 d.
T. Daugirdo g. 7,
Organizatorė –
Valdonė
ugdymo mokyklų 5–12
visuomenė
II aukštas,
Balčaitienė
Donvina
klasių mokinių konkurso
201 mokymų klasė Dambrauskaitė,
„Laiškas“ kūrybinių darbų
dailės mokytojų
paroda
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono bendrojo ugdymo Rajono bendrojo
8 d.
Prezidento Jono
Organizatorės –
Audronė
mokyklų mokinių
ugdymo
13 val.
Žemaičio
Prezidento Jono
Kumpikevičienė
konferencija
mokyklų
gimnazija
Žemaičio
,,Ar užsimerksi ir nersi?“
mokiniai ir
gimnazijos
mokytojai
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Roma
Stunžinienė ir

Parodos lankymas darbo
dienomis darbo
valandomis

-

12

42.

Raseinių rajono
Raseinių rajono
priešmokyklinio amžiaus
ugdymo įstaigų
vaikų „Mažosios Olimpinės priešmokyklinio
amžiaus vaikai
Žaidynės“

14 d.
10 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija,
Sporto salė

43.

Bendrojo ugdymo mokyklų
ir gimnazijų 10-11 klasių
mokinių užsienio kalbų
konkursas „Gyvenimas –
tai...“

10-11 klasių
mokiniai

15 d.
10 val.

Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazija

44.

Raseinių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų pradinių
klasių mokinių ir
priešmokyklinio ugdymo
grupių vaikų piešinių
konkursas ,,Mano
augintis“

Pradinių klasių
mokiniai ir
priešmokyklinio
ugdymo grupių
vaikai

16 d.
12 val.

Raseinių r. Ilgižių
mokykladaugiafunkcis
centras

socialinė pedagogė
Danutė
Kumpikevičienė
Organizatoriai:
Ilona Zybartė,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
metodininkė, ir
Mindaugas
Zybartas, kūno
kultūros mokytojas
ekspertas
Organizatoriai –
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazijos
užsienio kalbų
mokytojai

Organizatorės:
Jolita
Kacucevičienė,
Lina
Razmantienė,
Raseinių r. Ilgižių
mokyklosdaugiafunkcio
centro mokytojos

Saulė Sitavičienė

Nijolė
Vežbavičienė

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

Paraiškas atsiųsti iki
lapkričio 5 d. el. paštu
jankaruta@gmail.com
arba
daivabitvinskiene@gmail.
com
Nuostatai skelbiami
interneto svetainėje
www.rspt.lt
Saulė Sitavičienė
Nuostatai skelbiami
interneto svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Olimpiadų ir
konkursų organizavimas

13
45. Raseinių bendrojo ugdymo
mokyklų 1-10 kalsių
mokinių darbų konkursas
„Gražiausias žibintas“

1-10 klasių
mokiniai

16 d.
16 val.

46.

Raseinių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų 8–9
klasių mokinių konkursas
„Pažinkime gimtąjį
kraštą“

Raseinių rajono
bendrojo ugdymo
mokyklų 8–9
klasių mokiniai

21 d.
9 val.

47.

Raseinių rajono ugdymo
įstaigų vaikų kūrybinių
darbų paroda „Atvirukas
draugui“

Raseinių rajono
ugdymo įstaigų
ikimokyklinio
amžiaus 5–6 m.
vaikai, jų
pedagogai

21 d.
11 val.
(parodos
atidarymas)

48.

Raseinių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų 3–4
klasių mokinių lietuvių
kalbos viktorina „Kad
žodis neverktų“

Raseinių rajono
ugdymo įstaigų
3–4 klasių
mokinių
komandos

22 d.
11 val.

Raseinių r.
Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos
Gimimo bazilika

Organizatorės:
Janina Nyderienė,
Jurga
Urbonavičienė,
Raseinių r. Šiluvos
gimnazijos
mokytojos
Raseinių r.
Organizatorės:
Viduklės Simono
Raseinių r.
Stanevičiaus
Viduklės Simono
gimnazija
Stanevičiaus
gimnazijos
geografijos
mokytoja ekspertė
Vilma
Jokubauskienė,
istorijos mokytoja
metodininkė
Gintarė
Tytmonienė ir
socialinė pedagogė
metodininkė
Romena
Antanavičienė
Raseinių
Organizatorė –
Marcelijaus
Aušra Vasilienė,
Martinaičio
Raseinių r.
viešosios
Ariogalos lopšeliobibliotekos
darželio socialinė
Ariogalos miesto
pedagogė
filialas
metodininkė
Raseinių r.
Organizatorės: Zita
Šiluvos gimnazija Baltrušaitienė ir
Nijolė
Petrauskienė,
Raseinių r. Šiluvos
gimnazijos

Nijolė
Vežbavičienė

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

Audronė
Kumpikevičienė

Registracija el. paštu
viljok15@gmail.com
Nuostatai skelbiami
interneto svetainėje
www.rspt.lt

Audronė
Kumpikevičienė

Aprašas skelbiamas
interneto svetainėje
www.rspt.lt

Saulė Sitavičienė

Nuostatai skelbiami
interneto svetainėje
www.rspt.lt
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49.

50.

51.

2018 m. rašinių, piešinių ir
Konkurso
fotografijų konkurso „Už
dalyviai, gavę
Raseinių ant Dubysos“,
organizatorių
skirto atkurtos Lietuvos
kvietimą į renginį
100-mečiui, rezultatų
skelbimas, parodos
atidarymas
Respublikinio
Konkurso dalyviai
mokinių/vaikų kūrybinių
ir juos ruošę
darbų konkurso
mokytojai
„Angelo žinia“
baigiamasis renginys

Fotografijos kursai
pradedantiesiems
„Startas“
19 ak. val. kursų tikslas –
suteikti pradines profesionalios
fotografijos žinias bei įgūdžius:
pažinti fotokameros ir jos priedų
veikimo principus bei
nustatymus, fotografijos
kompoziciją bei meninės raiškos
priemones, praktinių užduočių
pagalba įgytas žinias paversti
įgūdžiais.

Raseinių miesto
ir rajono
gyventojai

28 d. 14 val.

30 d. 10 val.

3 d. 12 val.

10 d. 12 val.
17 d. 12 val.
24 d. 12 val.

pradinių klasių
vyresniosios
mokytojos
Raseinių
Organizatorė –
Marcelijaus
Laimutė
Martinaičio
Pečkaitienė,
viešoji biblioteka Dubysos regioninio
(Vytauto Didžiojo
parko vyr.
g. 1, Raseiniai)
specialistė
Raseinių r. Šiluvos
gimnazija (M.
Jurgaičio g. 6,
Šiluva, Raseinių r.)

KURSAI
Raseinių meno
mokykla (Dariaus
ir Girėno g. 13,
Raseiniai)
Raseinių rajono
švietimo pagalbos
tarnyba (T.
Daugirdo g. 7,
Raseiniai)

Valdonė
Balčaitienė

-

Organizatorė –
Rima Bingelienė,
Raseinių r. Šiluvos
gimnazijos dailės
mokytoja ekspertė

Valdonė
Balčaitienė

Mokiniams bus
organizuotos kūrybinės
dirbtuvės: jaunesniųjų
grupei - „Tapyba kitaip“,
vadovė Gintarė
Norkienė, Raseinių meno
mokyklos dailės
mokytoja metodininkė;
vyresniųjų grupei –
„Kalėdinis siurprizas“,
vadovė Daiva
Skrupskelytė, Pakruojo r.
Žeimelio muziejaus
direktorė

Lektorius –
Andriejus
Radčenko,
pažengęs
fotografijos
mėgėjas

Valdonė
Balčaitienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis –
61 Eur
Tel. pasiteiravimui
8 674 761 160

15
52.

Anglų kalbos kursai A-1
lygiu

Užsiregistravę
dalyviai

5, 7, 12, 14, 19, T. Daugirdo g. 7,
21, 26, 28 d.
I aukštas,
17.15 val
102 mokymų klasė

Lektorė –
Stanislava
Brauklienė, anglų
kalbos mokytoja
metodininkė

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija ir
tel. 8 674 76131

Užsiregistravę
dalyviai

6, 8, 13, 15, 20, T. Daugirdo g. 7,
22, 27, 29 d.
I aukštas,
17.15 val.
102 mokymų klasė

Lektorė –
Stanislava
Brauklienė, anglų
kalbos mokytoja
metodininkė

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija ir
tel. 8 674 76131

Lektorė bus
patikslinta

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija ir
tel. 8 674 76131

-

Reda Kunickienė

-

60 ak. val. programa skirta
rajono gyventojams, norintiems
įgyti ir patobulinti kalbinius ir
rašytinius įgūdžius A-1 lygiu.

53.

Anglų kalbos kursai A-2
lygiu
60 ak. val. programa skirta rajono
gyventojams, norintiems
patobulinti kalbinius ir rašytinius
įgūdžius A-2 lygiu.

54. Vokiečių kalbos kursai A-2
lygiu

Renkama grupė

Data bus
patikslinta

60 ak. val. programa skirta rajono
gyventojams, norintiems įgyti ir
patobulinti kalbinius ir rašytinius
įgūdžius A-1 lygiu.

55.

56.

57.

58.

59.

Dalyvavimas rajono
savivaldybės
administracijos vaiko
gerovės komisijos posėdyje
Dalyvavimas Raseinių
rajono savižudybių
prevencijos įgyvendinimo
darbo grupės veikloje
Grupiniai mokymai
Tėvai, mokytojai,
švietimo pagalbos
„Mokykla tėvams ir
auklėtojams“ (40 val.)
specialistai.
Mokinių pažintinių
gebėjimų lavinimo
praktiniai užsiėmimai
Dalyvavimas
kompleksiškai teikiamos
pagalbos tarpinstitucinės
komandos veikloje

T. Daugirdo g. 7,
I aukštas,
102 mokymų klasė

PREVENCINĖ VEIKLA
7 d. 14.00 val.
Raseinių rajono
savivaldybė

8 d.
9.00 val.

Raseinių rajono
savivaldybė

-

Reda Kunickienė

-

8, 15, 29 d.
8.30 val.

Psichologė –
psichoterapeutė
Vaida Jakaitienė

Vaida Jakaitienė

Dalyvio mokestis –
17 Eur

Grupės vadovė –
Erika Karpienė,
specialioji pedagogė

Erika Karpienė

-

Reda Kunickienė

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

Antrų klasių
mokiniai

9, 16, 23, 30 d.
14.15 val.

Raseinių rajono
Viduklės Simono
Stanevičiaus
gimnazija
V. Grybo g. 33,
Raseiniai

-

Data ir laikas
tikslinami

Raseinių rajono
savivaldybė
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60.

61.

62.

Mokinių grupiniai
užsiėmimai tarpusavio
bendravimo įgūdžių
ugdymo, savęs ir jausmų
pažinimo lavinimui
Sėkmingos tėvystės
įgūdžių ugdymo grupė
Adaptacijos tyrimas 1 ir 5
klasėse

MOBILIOS ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO KOMANDOS VEIKLA
5-10 kl. mokinių 6, 13, 20, 27 d.
Ilgižių mokyklaPsichologė Rasa
Psichologė
grupė
Laikas
daugiafunkcis
Rasa Baležentytė
Baležentytė
tikslinamas
centras

-

Tėvai (globėjai)

7, 21 d.
10 val.

1 ir 5 klasės
mokiniai

7 d.

9 d.

11 d.

63.

64.

65.

66.

67.

Praktinis užsiėmimas
mokiniams ,,Kas yra
tolerancija?“

5-6 klasės
mokiniai

Akcija, skirta Tolerancijos Ilgižių mokyklosdienai paminėti
daugiafunkcio
centro mokiniai
Pradinių klasių mokinių 1 klasės mokiniai
socialinių ir emocinių
įgūdžių ugdymas
Praktinis užsiėmimas
mokiniams ,,Aš – tarp
kitų“
Praktinis užsiėmimas
mokiniams ,,Aš – tarp
kitų“

15 d.

16 d.

29 d. 13.00
val.

7 klasės mokiniai

30 d. 13.00
val.

8 klasės mokiniai

30 d. 13.00
val.

Betygalos
Maironio
gimnazija
Betygalos
Maironio
gimnazija
Girkalnio
pagrindinė
mokykla
Nemakščių
Martyno Mažvydo
gimnazija
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio mokykladaugiafunkcis
centras
Ilgižių mokykladaugiafunkcis
centras
Raseinių r.
Nemakščių
Martyno Mažvydo
gimnazija
Ilgižių mokykladaugiafunkcis
centras
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio mokykla-

Psichologė Ina
Balčaitytė

Psichologė
Ina Balčaitytė

-

Psichologė Ina
Balčaitytė

Psichologė
Ina Balčaitytė

-

Psichologė Rasa
Baležentytė

Psichologė
Rasa Baležentytė

-

Psichologė Rasa
Baležentytė

Psichologė
Rasa Baležentytė

-

Psichologė Ina
Balčaitytė

Psichologė
Ina Balčaitytė

-

Psichologė Rasa
Baležentytė

Psichologė
Rasa Baležentytė

-

Psichologė Rasa
Baležentytė

Psichologė
Rasa Baležentytė

-
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68.

69.

daugiafunkcis
centras
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TARPINSTITUCINIS KOORDINAVIMAS
Dalyvavimas Projekto
Neformalaus
Silva
suaugusiųjų
Morkevičienė
„KAM 54+“
veiklose
švietimo teikėjai

Edukacinė išvyka „2018
m. Mokymosi savaitės
atidarymo renginys“
Ir šaltiniai, ir Nemuno kilpos
simboliškai siejasi su
mokymusi – vingiuotu ir
žinių fontanais trykštančiu.

Neformalaus
suaugusiųjų
švietimo teikėjai

16 d.
10 val.

70.

Seminaras „Suaugusiųjų
mokymosi galimybės
panaudojant Erasmus+
naujoves ir EPALE
platformos galimybes“

Neformalaus
suaugusiųjų
švietimo teikėjai

20 d. 14 val.

71.

Bendrų veiklų planavimas
ir viešinimas

Neformalaus
suaugusiųjų
švietimo teikėjai

-

Birštono viešoji
biblioteka

Renginio
organizatoriai
Birštone – Birštono
savivaldybė,
Birštono viešoji
biblioteka, Birštono
kultūros centras,
kitos suaugusiųjų
švietimo ir mokymo
įstaigos bei
organizacijos

Silva
Morkevičienė

Dalyvių amžius nuo 55
iki pensinio amžiaus
Registracija telefonu
8 61013263
Lapkričio mėn. numatyta
sutarčių tarp priimančios
institucijos ir
savanoriaujančiojo
pasirašymas,
savanorystės veiklų
planavimas
Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija

Dalyvio mokestis – 1
Eur
Išvykstame nuo
T. Daugirdo 7,
išvykimo laikas bus
patikslintas
T. Daugirdo g. 7,
Lektorė–
Silva Morkevičienė Pažymėjimų išdavimas
Raseiniai, 201
Dr. Elena Trepule,
nemokamas.
mokymų klasė
Vytauto Didžiojo
Pažymėjimus išduos
universiteto
Švietimo mainų paramos
Socialinių mokslų
fondas
fakulteto,
prodekanė
Pasiūlymus atsiųsti
Silva
(į pateiktą formą) iki
Morkevičienė
spalio 25 d.
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Dalyvavimas pedagoginių
Alma Radvilė
psichologinių tarnybų
Vaida Jakaitienė
psichologų ir socialinių
pedagogų mokymuose
„Ankstyvosios intervencijos
modelis ir S.M.A.R.T.
tėvystės įrankis“
73. Dalyvavimas mokymuose
Rasa
Baležentytė
„Emocinio kognityvinio
konsultavimo metodo
taikymas“ pagal SPPC
įgyvendinamą ESF
Alma Radvilė
projektą ,,Pedagogų ir
švietimo pagalbos
specialistų kvalifikacijos
tobulinimas” (Nr. 09.2.2ESFA-V-707-02-0001)
74.
Projekto
Tarpusavio mokymosi
kordinatorius
seminaras – atviroji
diskusija
2017 m. ir 2018 m.
programos „Erasmus+“
suaugusiųjų švietimo
darbuotojų mobilumo (KA1)
projektus įgyvendinančių
institucijų projektų
koordinatoriams.
72.

PROJEKTAI IR KITA VEIKLA
6-7 d.
Viešbutis „Best
Psichologė Vaida
Western Santaka“
Jakaitienė,
J. Gruodžio g. 21, socialinė pedagogė
Kaunas
Alma Radvilė

7-8 d.

20 d.

8 d.

Alytaus m.
pedagoginė
psichologinė
tarnyba
Klaipėda

Švietimo mainų
paramos fondas,
Rožių al. 2,
Vilnius, I aukšto
salė

Vaida Jakaitienė,
Alma Radvilė

-

Psichologė Rasa
Baležentytė

Rasa Baležentytė

-

Socialinė pedagogė
Alma Radvilė

Alma Radvilė

-

Silva
Morkevičienė
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75.

Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnybos ir
Švietimo, kultūros ir
ugdymo skyriaus
specialistų pasitarimas
pasirengimui
„Kvalifikacijos
tobulinimo grįžtamojo
ryšio modulio“ rengimui

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo
skyriaus
darbuotojai

76.

Dalyvavimas mokymuose
„Pagalbos teikimas staigios
mirties ištiktam žmogui“

Pedagoginiai
Tarnybos
darbuotojai

77.

Dalyvavimas mokymuose
„Vaikų intelektinių
gebėjimų vertinimas“

Ina Balčaitytė

78.

Projekto Erasmus + K1
„Konsorciumo narių
neformalaus švietimo
organizavimo gebėjimų
tobulinimas remiantis
Italijos patirtimi“
ataskaitų pildymas
Projekto „KAM 54+“
veiklų įgyvendinimas

Konsorciumo
nariai

79.

80.

81.

Projektas „Suaugusiųjų
bendrųjų ir pagrindinių
kompetencijų mokymų
savivaldybėse paslaugos“
Europos Sąjungos fondų
investicijomis
finansuojamo valstybės
planavimo projekto

9 d. 9 val.

Raseinių
Marcelijaus
Martinaičio
viešoji biblioteka
16 d.
Vilniaus
universitetas,
Universiteto g.
9/1, Vilnius
Lapkričio mėn.
12-15 d.

Raseinių rajono Lapkričio mėn.
švietimo pagalbos
tarnyba
Raseinių TAU
studentai

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai

Lapkričio mėn.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai

Raseinių rajono Lapkričio mėn.
švietimo pagalbos
tarnyba

V. Grybo g. 33-1,
Raseiniai

Reda Kunickienė,
Silva Morkevičienė

Silva
Morkevičienė

-

Pedagoginiai
Tarnybos
darbuotojai

-

Pagal sudarytą sąrašą

Psichologė Ina
Balčaitytė

Ina Balčaitytė

-

Projekto vadovė –
Reda Kunickienė,
projekto
koordinatorė –
Silva
Morkevičienė

Silva
Morkevičienė

-

Projekto
koordinatorė –
Silva
Morkevičienė
Projekto
koordinatorė –
Silva
Morkevičienė
Projekto vadovė –
Reda Kunickienė

Silva
Morkevičienė

-

Silva
Morkevičienė

Saulė Sitavičienė

-
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82.

„Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-72903-0001 veiklų
„Psichologinės pagalbos
teikimas“ įgyvendinimas
Kvalifikacijos tobulinimo
renginių efektyvumo
vertinimas

Kvalifikacijos
tobulinimo
renginių dalyviai

Pasibaigus
renginiams

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai

83.

Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnybos veiklų ir
aktualijų viešinimas

-

Lapkričio mėn.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai

84.

Interneto svetainės
www.rspt.lt ir Facebook
paskyros priežiūra

-

Lapkričio mėn.

-

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

Silva Morkevičienė

-

Šarūnas
Balčaitis

-

-

Šarūnas
Balčaitis

`

_________________________
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
Luminor 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
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Interneto svetainės adresas http://www.rspt.lt
Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių vietą ir laiką.

