TVIRTINU
Direktorė
Reda Kunickienė
2019-01-31
RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
2019 METŲ VASARIO MĖNESIO VEIKLOS
PLANAS NR. V4-5
„Tobulėjant žmoguje prabunda kažkoks taškas, kuris skaudus ir reikalauja atsakymo: laisvas tu ar ne? Žmonijos raida per paskutinįjį šimtmetį rodo, jog
siekiame atskleisti, surasti laisvę, pasitikrinti, ar mes iš tiesų laisvi, ar nuo nieko nepriklausome.
Eidami gatve būgštaujame, kad niekas neužkliudytų, nepasišieptų - nuolat rūpinamės savo nepriklausomybe. Čia ir kyla klausimas: ar iš tikrųjų esame laisvi,
ar neiškreipėme nepriklausomybės sampratos?“
Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
Eil.
Nr.
1.

Renginio pavadinimas ir
trumpa anotacija

Lektoriai,
programos vadovai
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Raseinių lop13 d.
Raseinių Viktoro
Lektorės –
Seminaras ,,Ankstyvosios
šelių-darželių
9.00 val.
Petkaus
Alma Radvilė,
intervencjos modelis ir
,,Liepaitė“,
pagrindinė
Raseinių rajono
S.M.A.R.T. tėvystės
,,Saulutė,
mokykla
švietimo pagalbos
įrankio galimybės“
8 ak val.programos tikslas –
Ariogalos,
tarnybos socialinė
suteikti žinių apie Ankstyvosios
Nemakščių,
pedagogė
prevencijos modelį ir
Viduklės
darmetodininkė,
supažindinti ugdymo įstaigų
Vaida Jakaitienė,
vaiko gerovės komisijų narius su želių, Raseinių r.
Ilgižių, Gylių,
Raseinių rajono
S.M.A.R.T. tėvystės praktiniu
pritaikymu.
Žaiginio Pranšvietimo pagalbos
ciškaus Šivickio
tarnybos II
mokyklųkategorijos
daugiafunkcių
psichologė
centrų, Raseinių
specialiosios
mokyklos VGK
nariai (po 2 iš
kiekvienos
Dalyviai

Data

Vieta

Atsakingas

Pastabos

Audronė
Kumpikevičienė

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

2

2.

Mokymai „Turizmo
renginių vadovų
mokymai saugos ir
sveikatos klausimais“
8 ak. val. programos tikslas –
išsiaiškinti, kaip saugiai
organizuoti vaikų turizmo
renginius.

3.

Seminaro „Mokinių
ugdymosi pasiekimų
gerinimo kryptys“ I dalis
18 ak. val. tikslas – kartu su
mokyklos bendruomene numatyti
mokinių pasiekimų ir pažangos
gerinimo kryptis, praktines jų
įgyvendinimo galimybes bei sėkmės
kriterijus.

ugdymo
įstaigos)
Rajono ugdymo
įstaigų
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai

14 d.
13.00 val.

Raseinių lopšelisdarželis ,,Saulutė“
(Vaižganto g. 18,
Raseiniai)

Lektorė – Jolanta
Birbalienė,
„Verslo Aljansas“
Tauragės skyriaus
direktorė

Audronė
Kumpikevičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Registruotis iki vasario
8 d.
Dalyvio mokestis –
10 Eur

Raseinių
Viktoro Petkaus
pagrindinės
mokyklos
pedagogai

14 d.
13.00 val.

Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinė
mokykla

Lektorė –
Audronė
Šarskuvienė,
NMVA
vadovaujančioji
išorės vertintoja,
lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė
Lektorė – Daiva
Česnulevičienė,
Lazdijų švietimo
centro psichologė,
sertifikuota
emocinio intelekto
ugdymo lektorė

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija

Reda Kunickienė
Saulė Sitavičienė

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

4.

Mokymų „Socialinių
emocinių kompetencijų
ugdymas mokykloje“
III, IV dalys

Raseinių r.
Betygalos
Maironio
gimnazijos
mokytojai

18 d.
9.00 val.

Raseinių r.
Betygalos
Maironio
gimnazija

5.

Seminaras „Sėkmingas
mokymas(is) – senos ir
naujos tiesos“

Rajono ugdymo
įstaigų visų
dalykų
mokytojai

18 d.
9.00 val.

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

6 ak. val. seminaro tikslas –
pagilinti mokytojų žinias apie
fiziologinius ir psichologinius
procesus, nulemiančius
sėkmingą medžiagos ir įgūdžių
įsisavinimą, siekiant geriau
suprasti savo besimokančiuosius
ir teikti jiems pagalbą mokymosi
procese.

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

Valdonė
Balčaitienė

Dalyvio mokestis –
5 Eur

3
6.

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazijos
pradinių klasių
mokytojai

19 d.
9.00 val.

Mokymų „Socialinių
emocinių kompetencijų
ugdymas mokykloje“
III, IV dalys

I dalies dalyviai

19 d.
9.00 val.

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

Mokymų „Socialinių
emocinių kompetencijų
ugdymas mokytojo ir
mokinio sėkmei“
I modulis

Raseinių
Šaltinio
progimnazijos
bendruomenė

19-20 d.
9.00 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija

Seminaras „Informatika
pradiniame ugdyme“
6 ak. val. programos tikslas –
supažindinti mokytojus, kaip
sumaniai naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis,
siekiant veiksmingai mokyti(s)
įvairių dalykų.

7.

8.

150 ak. val. programos tikslas –
tobulinti programos dalyvių bendrąsias kompetencijas suteikiant
teorinių ir praktinių žinių apie
socialinių emocinių kompetencijų sampratą, įvertinimo ir
ugdymo galimybes, vystyti
dalyvių socialines emocines
kompetencijas, lemiančias
ilgalaikius pozityvius elgesio
pokyčius, suvokiant, kaip savęs
ugdymas įtakoja sėkmingą
mokymą ir klasės aplinką.

(dalykų mokytojai,
klasių vadovai,
švietimo pagalbos
specialistai,
ugdymo įstaigų
vadovai)

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

Lektorės: Regina
Kalpokienė,
Aušra
Čepauskienė,
Jolita
Marcinkienė,
Liuba
Vaigauskienė,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
pradinių klasių
mokytojos
Lektorė – Daiva
Česnulevičienė,
Lazdijų švietimo
centro psichologė,
sertifikuota
emocinio intelekto
ugdymo lektorė
Lektorė – Reda
Kunickienė,
Raseinių rajono
švietimo pagalbos
tarnybos direktorė

Saulė Sitavičienė

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

Reda Kunickienė
Saulė Sitavičienė

Saulė Sitavičienė

Mokymai finansuojami
iš ES fondų
investicijomis
finansuojamo valstybės
planavimo projekto
„Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-72903-0001
Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Mokestis už
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimą – 1 Eur

4
9.

Seminaras „Gyvas,
netikėtas ir daugiaformis
lėlių teatras. Jo
integravimas į vaiko
asmenybės formavimą
ugdymo metu“
6 ak. val. seminaro tikslas –
atskleisti lėlių teatro galimybes
vaikų kūrybiškumo,
komunikabilumo, estetinio
suvokimo lavinime, išmokyti
pasigaminti lėles, pristatyti
pasirengimo mokymui metodą
(trenažą).

10.

Seminaras „Pamoka:
stebėti, vertinti ar
diskutuoti apie kokybę ir
veikti?“
Tikslas – plėtoti pedagoginių
darbuotojų profesinį
meistriškumą gilinant
ugdymo(si) proceso valdymo
kompetenciją.

11.

Respublikinė teorinėpraktinė užsienio kalbų
mokytojų konferencija
„Mokytojo ūgtis –
mokinio ūgtis“
6 ak. val. tikslas – plėtoti
dalykines ir bendrąsias
kompetencijas, dalijantis gerąja
darbo patirtimi.

Institucijų,
vykdančių
priešmokyklinio
ir ikimokyklinio
ugdymo
programas,
pedagoginiai
darbuotojai

20 d.
9.00 val.

Raseinių rajono
ugdymo įstaigų
vadovai,
jų pavaduotojai,
Raseinių rajono
savivaldybės
Švietimo,
kultūros ir
ugdymo
skyriaus
specialistai
Respublikos
užsienio kalbų
mokytojai

20 d.
10.00 val.

20 d.
9.30 val.

Raseinių rajono
kultūros centras
(Vytauto Didžiojo
g. 10, Raseiniai)

Lektorė – Ilma
Garšvienė,
Raseinių meno
mokyklos teatro
mokytoja

Valdonė
Balčaitienė

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

Lektorė – dr.
Snieguolė
Vaičekauskienė,
NMVA Mokyklų
išorinio vertinimo
skyriaus vedėja

Silva
Morkevičienė

Raseinių r.
Nemakščių
Martyno
Mažvydo
gimnazija
(Raseinių r.
Nemakščiai
Laisvės g. 11).

Organizatorius –
Raseinių r.
Nemakščių
Martyno Mažvydo
gimnazijos
užsienio kalbų
mokytojai

Nijolė
Vežbavičienė

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

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

Konferencijos aprašas
skelbiamas www.rspt.lt
Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 8 Eur

5
12.

Supervizijos mokyklų
VGK nariams (4 ak. val.)
Temos:
1. Smurto atvejų analizė.
2. Prevencija ir intervencija;
3. Ketinimų ir/ar mėginimų
žudytis, save žalojančio elgesio
atvejų analizė.

Raseinių
Šaltinio
progimnazijos
VGK nariai

20 d.
9.00 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija

Vadovė/
konsultantė –
Valija Šap,
Europos
sertifikuota
klinikinėje ir
sveikatos srityje
psichologė

Reda Kunickienė
Saulė Sitavičienė

(Mokyklos VGK parengti
ir pristatyti 3 atvejus)

13.

Supervizijos mokyklų
VGK nariams (4 ak. val.)
Temos:
1. Smurto atvejų analizė.
2. Prevencija ir intervencija;
3. Ketinimų ir/ar mėginimų
žudytis, save žalojančio elgesio
atvejų analizė.

(Mokyklų VGK parengti ir
pristatyti po 1-2 atvejus)

14.

Supervizijos mokyklų
VGK nariams (4 ak. val.)
Temos:
1. Smurto atvejų analizė.
2. Prevencija ir intervencija;
3. Ketinimų ir/ar mėginimų
žudytis, save žalojančio elgesio
atvejų analizė.

Supervizijos finansuojamos
iš ES fondų investicijomis
finansuojamo valstybės
planavimo projekto
„Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“ Nr.
09.2.2-ESFA-V-729-030001
Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija

Raseinių r.
Viduklės
Simono
Stanevičiaus
gimnazijos,
Raseinių r.
Nemakščių
Martyno
Mažvydo
ginazijos
VGK nariai

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazijos,
Raseinių r.
Girkalnio
pagrindinės
mokyklos VGK

20 d.
13.00 val.

Raseinių r.
Viduklės Simono
Stanevičiaus
gimnazija

Vadovė/
konsultantė –
Valija Šap,
Europos
sertifikuota
klinikinėje ir
sveikatos srityje
psichologė

Reda Kunickienė
Saulė Sitavičienė

Mokestis už kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimą – 1
Eur
Supervizijos finansuojamos
iš ES fondų investicijomis
finansuojamo valstybės
planavimo projekto
„Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“ Nr.
09.2.2-ESFA-V-729-030001
Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija

21 d.
9.00 val.

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

Vadovė/
konsultantė –
Valija Šap,
Europos
sertifikuota
klinikinėje ir
sveikatos srityje

Reda Kunickienė
Saulė Sitavičienė

Mokestis už kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimą – 1
Eur
Supervizijos finansuojamos
iš ES fondų investicijomis
finansuojamo valstybės
planavimo projekto
„Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“ Nr.
09.2.2-ESFA-V-729-030001

6
(Mokyklų VGK parengti ir
pristatyti po 1-2 atvejus)

psichologė

nariai

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

15.

Seminaras
,,Ikimokyklinio amžiaus
vaikų emociniai ir elgesio
sunkumai/ sutrikimai:
atpažinimas ir pagalba“
II dalis

Ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai

21 d.
10.00 val.

Raseinių lopšelisdarželis
,,Saulutė“, II
buveinė (Dariaus
ir Girėno g. 13,
Raseiniai)

Lektorė – Vaida
Jakaitienė,
Raseinių rajono
švietimo pagalbos
tarnybos
psichologė,
psichoterapeutė

Audronė
Kumpikevičienė

Dalyvauja seminaro
pirmos dalies dalyviai

Ugdymo įstaigų
bibliotekininkai,
lietuvių k.
mokytojai

21 d.
8.00 val.

Lietuvos parodų ir
kongresų centras

Vadovėorganizatorė –
Dalia
Margevičienė,
bibliotekininkų
metodinio būrelio
pirmininkė

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
iki vasario 18 d.
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 13
Eur
Išvykstame 8 val. iš
aikštelės prie Raseinių
rajono švietimo pagalbos
tarnybos T. Daugirdo g.7

Raseinių r,
Šiluvos
gimnazijos,
Raseinių r.
Betygalos
Maironio
imnazijos,
Raseinių
specialiosios
mokyklos

21 d.
13.00 val.

Vadovė/
konsultantė –
Valija Šap,
Europos
sertifikuota
klinikinėje ir
sveikatos srityje
psichologė

Reda Kunickienė
Saulė Sitavičienė

Supervizijos finansuojamos
iš ES fondų investicijomis
finansuojamo valstybės
planavimo projekto
„Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“ Nr.
09.2.2-ESFA-V-729-030001

18 ak. val. programos tikslas –
suteikti pedagogams žinių,
kaip atpažinti ir padėti vaikams,
turintiems emocinių ir elgesio
sunkumų/sutrikimų.

16.

Edukacinė išvykaseminaras „Interaktyvios
knygos - puiki priemonė
paskatinti vaikus
skaityti“

„Litexpo“,
(Laisvės pr. 5,
Vilnius)

8 ak val.tikslas – apsilankant
Vilniaus knygų mugėje ir
dalyvaujant paskaitose,
susitikimuose aptarti, kaip
užauginti knygų mėgėjus
technologijų amžiuje.

17.

Supervizijos mokyklų
VGK nariams (4 ak. val.)
Temos:
1. Smurto atvejų analizė.
2. Prevencija ir intervencija;
3. Ketinimų ir/ar mėginimų
žudytis, save žalojančio elgesio
atvejų analizė.

(Mokyklų VGK parengti ir
pristatyti po 1 atvejį)

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

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt

7
skyrelyje Registracija

VGK nariai

Mokestis už kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimą – 1
Eur

18.

Paskaita-praktikumas
„Lėlių terapija ir
emocinis vaiko ugdymas“

Socialiniai
pedagogai

25 d.
10.00 val.

4 ak. val. programos tikslas –
dalintis gerąja patirtimi ir
suteikti socialiniams
pedagogams žinių,
kaip lėlės padeda vaikams
ieškoti ir atrasti, išreikšti save.

19.

Mokymai „Turizmo
renginių vadovų
mokymai saugos ir
sveikatos klausimais“
8 ak. val. mokymų tikslas –
išsiaiškinti, kaip saugiai
organizuoti vaikų turizmo
renginius.

20.

Susipažinimas su mokyklų
VGK pateiktais vertinamų
mokinių dokumentais,
darbais

21.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Rajono
pedagogai

27 d.
13.00 val.

Neformaliojo
Lektorė – Beata
suaugusiųjų
Vaičekauskienė,
švietimo skyrius
Raseinių Šaltinio
(T. Daugirdo g. 7,
progimnazijos
Raseiniai), 201 vyresnioji socialinė
mokymų klasė
pedagogė

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

Lektorė – Jolanta
Birbalienė,
„Verslo Aljansas“
Tauragės skyriaus
direktorė

PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS VERTINIMAS
Pedagoginės
4, 11, 18, 25 d. V. Grybo g. 33-1,
Pedagoginės
psichologinės
(pirmadieniais)
Raseiniai
psichologinės
pagalbos
pagalbos skyriaus
skyriaus
specialistai
specialistai
Betygalos
V. Grybo g. 33,
Pedagoginės
Maironio
12 d.
Raseiniai
psichologinės
gimnazijos
8.00 val.
pagalbos skyriaus
mokiniai
specialistai
Gylių mokyklos6 d.
daugiafunkcio
8.00 val.
centro mokiniai
Girkalnio
pagrindinės
20 d.
mokyklos
8.00 val.
mokiniai

Audronė
Kumpikevičienė

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

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 10
Eur

Reda Kunickienė

-

Reda Kunickienė

-

8

22.

Komandinis vertinimų
rezultatų aptarimas

Nemakščių
Martyno
19, 26 d.
Mažvydo
8.00 val.
gimnazijos
mokiniai
Raseinių lopšelio19 d.
darželio
8.00 val.
"Saulutė" vaikai
Raseinių Šaltinio
5, 6, 12, 19 d.
progimnazijos
8.00 val.
mokiniai
Raseinių Viktoro
Petkaus
5, 13, 26 d.
pagrindinės
8.00 val.
mokyklos
mokiniai
Šiluvos gimnazijos
12, 13 d.
mokiniai
8.00 val.
Viduklės Simono
Stanevičiaus
13 d.
gimnazijos
8.00 val.
mokiniai
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
20 d.
mokyklos8.00 val.
daugiafunkcio
centro mokiniai
Mokinių
vertinimas
5, 26, 27 d.
kreipiantis tėvų
8.00 val.
kreipimusi
Pedagoginės
5, 12, 19, 26 d.
psichologinės
13–17 val.
pagalbos
skyriaus

V. Grybo g. 33-1,
Raseiniai

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

Reda Kunickienė

-

9

23.

Vertinimo rezultatų,
rekomendacijų pristatymas

24.

Individualios psichologinės
konsultacijos
Vaikų kalbos, kalbėjimo
sutrikimų korekcija

25.

26.

Mokinių sutrikusių
pažintinių įgūdžių
korekcija

27.

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

28.

29.

specialistai
Mokiniai, tėvai,
pedagogai

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai
PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS
Mokiniai, tėvai, Pirmadieniais– V. Grybo g. 33-1,
Vaida Jakaitienė
pedagogai
penktadieniais
Raseiniai
Mokiniai
Pirmadieniais, V. Grybo g. 33-1,
Reda Jomantaitė
trečiadieniais,
Raseiniai
penktadieniais
Mokiniai
Pirmadienis,
V. Grybo g. 33-1,
Erika Karpienė
ketvirtadienis,
Raseiniai
penktadienis

Reda Kunickienė

-

Vaida Jakaitienė

Registracija tel.
(8 428) 51571
Registracija tel.
(8 428) 51571

Erika Karpienė

Registracija tel.
(8 428) 51571

6, 13, 20, 27 d.
9-15 val.

V. Grybo g. 33-1,
Raseiniai

Reda Jomantaitė

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

METODINĖ VEIKLA

10
30.

Raseinių rajono pradinių
klasių mokytojų pasaulio
pažinimo mokomosios
medžiagos ir mokomųjų
užduočių 1-2 klasei kūrimo
konkursas

Pradinių klasių
mokytojai

iki 2019 m.
birželio 7 d.

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

Organizatorės:
Aldona Norkienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, Daiva
Stankienė, Saulė
Tiškuvienė,
Raseinių r.
Ariogalos
gimnazijos
pradinių klasių
mokytojos
metodininkės
Komisijos
pirmininkė –
Jurgita
Miniotienė,
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazijos kūno
kultūros mokytoja
ekspertė
Metodinio būrelio
pirmininkė –
Dovilė VileikytėBautronienė

Saulė Sitavičienė

Konkurso aprašas
skelbiamas www.rspt.lt

31.

Lietuvos kūno kultūros
mokytojų konferencijos
„Sėkmingos kūno
kultūros pamokos link:
nuo teorijos prie
praktikos“ pranešimų
tezių vertinimo komisijos
posėdis

Komisijos nariai

1 d.
15.00 val.

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

Valdonė
Balčaitienė

-

32.

Logopedų, specialiųjų
pedagogų metodinio
būrelio susirinkimas

Logopedai,
specialieji
pedagogai

7 d.
13.00 val.

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

Audronė
Kumpikevičienė

Pranešimus skaitys Raseinių
rajono švietimo pagalbos
tarnybos specialistės: Reda
Jomantaitė (,,Kalbėjimo,
kalbos sutrikimų turintys
vaikai rajono ugdymo
įstaigose“), Erika Karpienė
(,,Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių
ugdymosi situacija rajone“)

33.

Technologijų mokytojų
metodinė diena
„Mokytojas mokytojui“

Technologijų
mokytojai

8 d.
9.00 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija

Metodinio būrelio
pirmininkas –
Leonas Miklius

Valdonė
Balčaitienė

Neformaliojo
suaugusiųjų

Organizatorė –
Asta

Audronė
Kumpikevičienė

Informaciją apie planuojamą
skaityti pranešimą pateikti
V. Balčaitienei iki vasario
6 d. el. p.
valdone.balcaitiene@rspt.lt
-

34.

Apskritojo stalo diskusija
„Ikimokyklinio amžiaus

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų

15 d.
13.00 val.

11
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
mokymų klasė

vaikų pasiekimų
vertinimas“

vadovai,
pedagogai

35.

Apskritojo stalo diskusija
,,Ugdymo(si) planavimo
aktualijos“

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
direktorių
pavaduotojai
ugdymui,
pedagogai

19 d.
10.00 val.

Raseinių r. Gylių
mokykladaugiafunkcis
centras

36.

Psichologų metodinio
būrelio susirinkimas

Psichologai

20 d.
13.00 val.

37.

Ugdymo įstaigų
pavaduotojų metodinio
būrelio rinkiminis
susirinkimas

Ugdymo įstaigų
pavaduotojai

20 d.
9.00 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
mokymų klasė
T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai, 102
mokymų klasė

38.

Ugdymo įstaigų direktorių
metodinio būrelio
susirinkimas
Dailės mokytojų metodinė
diena „Paieškos ir
atradimai pamokos
kokybei“

Ugdymo įstaigų
direktoriai

Data ir laikas
tikslinama

Dailės
mokytojai

27 d.
9.00 val.

39.

T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai, 201
mokymų klasė
Raseinių krašto
istorijos muziejus

Pagarauskaitė,
Raseinių rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros
ir ugdymo skyriaus
vyriausioji
specialistė
Organizatorės:
ikimokyklinio
ugdymo pedagogė
Jūratė
Vyšniauskienė,
metodinio būrelio
pirmininkė –
Neringa Jurkienė
Metodinio būrelio
pirmininkė –
Živilė Šiuikienė

Audronė
Kumpikevičienė

-

Audronė
Kumpikevičienė

Pranešimą ,,Emocinio
kognityvinio konsultavimo
(EKK) modelio pritaikymas
psichologo darbe“ skaitys
Rasa Baležentytė, Raseinių
rajono švietimo pagalbos
tarnybos psichologė

Metodinio būrelio
pirmininkė –
Renata
Ulvidienė

Silva
Morkevičienė

Metodinio būrelio
pirmininkėDanutė Janukienė
Metodinio būrelio
pirmininkė –
Donvina
Dambrauskaitė

Silva
Morkevičienė

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Būrelio pirmininko
rinkimai.
2. Metodinio būrelio veiklos
plano sudarymas 2019 m.
3. Einamieji klausimai.
2018 m. veiklų aptarimas

Valdonė
Balčaitienė

OLIMPIADOS, KONKURSAI, SPORTO VARŽYBOS IR KITI RENGINIAI

Informaciją apie planuojamą
skaityti pranešimą pateikti
V. Balčaitienei iki vasario
21 d. el. p.
valdone.balcaitiene@rspt.lt

12
40.

Raseinių lopšelio-darželio
,,Saulutė“ ikimokyklinio
ugdymo grupės
,,Drugeliai“ 4-5 metų vaikų
fotografijų paroda
,,Pasaulis vaiko akimis
2018‘‘

Plačioji
visuomenė

1-28 d.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), II
aukštas, 201
mokymų klasė

41.

Fizikos olimpiados rajono
etapas

9-12 klasių
mokiniai

1 d.
9.00 val.

42.

Fizikos olimpiados
mokinių darbų vertinimas
ir aptarimas

Vertinimo
komisija

4 d.
14.00 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
mokymų klasė
Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 103
mokymų klasė

43.

Muzikos olimpiados rajono
etapas

6-12 klasių
mokiniai

4 d.
9.00 val.

Raseinių Viktoro
Petkaus pagrindinė
mokykla

44.

Informatikos olimpiados
(8-12 kl.) respublikos
etapo I dalis

Haroldas
Bartusevičius,
Ignas Eimutis,
Arnas

5 d.

Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazija,
Ariogalos

Organizatorės:
Asta
Kavaliauskienė,
vyresnioji socialinė
pedagogė
Daiva
Grudzinskaitė,
ikimokyklinio
ugdymo vyresnioji
auklėtoja
Saulė Sitavičienė

Audronė
Kumpikevičienė

-

Saulė Sitavičienė

Olimpiados sąlygos
skelbiamos interneto
svetainėje www.lmnsc.lt

Vertinimo
komisijos
pirmininkė – Daiva
Ramanauskienė,
Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinės
mokyklos fizikos
mokytoja
metodininkė
Valdonė
Balčaitienė,
olimpiados rajono
etapo vertinimo
komitetas

Saulė Sitavičienė

Rezultatai bus skelbiami
Olimpiadų ir konkursų
sistemoje

Atsakingi: Laima
Siliūnienė,
Ariogalos
gimnazijos IT

Valdonė
Balčaitienė

Olimpiados sąlygos
skelbiamos interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Olimpiadų ir
konkursų organizavimas
Dalyvių registracija iki
vasario 1 d.
Saulė Sitavičienė
-

13
Abromavičius

gimnazija

45.

Technologijų olimpiados
rajono etapas

7-12 klasių
mokiniai

8 d.
9.00 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija

46.

Technologijų olimpiados
rajono etapo mokinių
darbų vertinimas

Organizavimo ir
vertinimo
komisija

8 d.
13.00 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija

47.

Rusų (užsienio) kalbos
olimpiada

10-11 klasių
mokiniai

12 d.
9.00 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
mokymų klasė
Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 103

48.

Rusų (užsienio) kalbos
olimpiados mokinių darbų
vertinimas ir aptarimas

Vertinimo
komisija

12 d.
13.00 val.

mokytoja
metodininkė,
Nerijus
Varpučinskis,
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazijos IT
mokytojas
metodininkas
Valdonė
Balčaitienė,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
technologijų
mokytojai Aldona
Kukulskienė, Rasa
Turskienė, Leonas
Miklius
Komisijos
pirmininkas –
Leonas Miklius,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
technologijų
vyresnysis
mokytojas
Nijolė
Vežbavičienė

Vertinimo
komisijos
pirmininkė – Rita
Barauskienė,
Raseinių Šaltinio

Valdonė
Balčaitienė

Olimpiados sąlygos
skelbiamos interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Olimpiadų ir
konkursų organizavimas
Dalyvių registracija iki
vasario 6 d.

Valdonė
Balčaitienė

Rezultatai bus skelbiami
Olimpiadų ir konkursų
sistemoje

Nijolė
Vežbavičienė

Olimpiados sąlygos
skelbiamos interneto
svetainėje www.lmnsc.lt

Nijolė
Vežbavičienė

Dalyvių registracija iki
vasario 11 d.
Rezultatai bus skelbiami
Olimpiadų ir konkursų
sistemoje

14
mokymų klasė

49.

Ekonomikos ir verslo
olimpiada

11-12 klasių
mokiniai

14 d.
9.00 val.

50.

Ekonomikos ir verslo
olimpiados mokinių darbų
vertinimas ir aptarimas

Vertinimo
komisija

14 d.
14.00 val

51.

Raseinių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų pradinių
klasių mokinių ir
priešmokyklinio ugdymo
grupių vaikų konkurso
,,Atvirukas Lietuvai“
laureatų apdovanojimai

Konkurso
laureatai bei jų
mokytojai

14 d.
13.00 val.

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

Raseinių
Marcelijaus
Martinaičio
viešojoji biblioteka

progimnazijos rusų
kalbos mokytoja
metodininkė
Nijolė
Vežbavičienė

Vertinimo
komisijos
pirmininkė –
Gražina
Žalkauskienė,
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazijos
ekonomikos
mokytoja
Organizatorės:
Lina
Baltrušaitienė,
Diana
Užemeckienė,
Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinės
mokyklos pradinių
klasių mokytojos
metodininkė,
Renata
Simonavičienė,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
pradinių klasių
mokytoja
metodininkė

Nijolė
Vežbavičienė

Nijolė
Vežbavičienė

Saulė Sitavičienė

Olimpiados sąlygos
skelbiamos interneto
svetainėje www.lmnsc.lt
Dalyvių registracija iki
vasario 13 d.
Rezultatai bus skelbiami
Olimpiadų ir konkursų
sistemoje

-

15
52.

Raseinių rajono ir
respublikos bendrojo
ugdymo mokyklų 1-4
klasių mokinių
konferencija „Vienas
vardas – Lietuva“

Bendrojo
ugdymo
mokyklų 1-4
klasių mokiniai
ir mokytojai

21 d.
10.00 val.

Raseinių Viktoro
Petkaus pagrindinė
mokykla

53.

Istorijos olimpiados rajono
etapas

10-12 klasių
mokiniai
(išimties tvarka
9 klasės
mokiniai)

26 d.
9.00 val.

54.

Istorijos olimpiados rajono
etapo darbų vertinimas

Vertinimo
komisija

26 d.
14.00 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201,
102 mokymų
klasės
Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
mokymų klasė

55.

Dailės olimpiados rajono
etapas

8-12 klasių
mokiniai

27 d.
9.00 val.

Raseinių krašto
istorijos muziejus

56.

Dailės olimpiados rajono
etapo mokinių darbų
vertinimas

Organizavimo ir
vertinimo
komisija

27 d.
12.00 val.

Raseinių krašto
istorijos muziejus

Organizatorės:
Regina
Kaminskienė,
Dalia Kosienė,
Vilma Miklienė,
Ramutė
Mockuvienė,
Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinės
mokyklos pradinių
klasių mokytojos
metodininkės
-

Saulė Sitavičienė

Aprašas skelbiamas
interneto svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Olimpiadų ir
konkursų organizavimas

Audronė
Kumpikevičienė

Dalyvių registracija iki
vasario 20 d.
Olimpiados sąlygos
skelbiamos interneto
svetainėje www.lmnsc.lt

Vertinimo komisijos
Audronė
pirmininkas –
Kumpikevičienė
Jonas Janušas,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
istorijos mokytojas
ekspertas
Valdonė
Valdonė
Balčaitienė,
Balčaitienė
Gintarė Norkienė,
Raseinių meno
mokyklos dailės
mokytoja
metodininkė
Komisijos
Valdonė
pirmininkė –
Balčaitienė
Donvina

Rezultatai bus skelbiami
Olimpiadų ir konkursų
sistemoje

Olimpiados sąlygos
skelbiamos interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Olimpiadų ir
konkursų organizavimas
Dalyvių registracija iki
vasario 21 d.
Rezultatai bus skelbiami
Olimpiadų ir konkursų
sistemoje

16

57.

Raseinių rajono ir
respublikos Šaltinio vardo
bendrojo ugdymo mokyklų
pradinių (3-4) klasių
mokinių kūrybinio
konkurso „Augu su
pasaka“ pasakų aptarimo
ir laureatų apdovanojimų
renginys

Raseinių rajono
ir respublikos
Šaltinio vardo
bendrojo
ugdymo
mokyklų
pradinių (3-4)
klasių mokiniai

28 d.
11.00 val.

Raseinių Šaltinio
progimnazija

KURSAI
Vieta derinama

58.

Kompiuterinio raštingumo
kursai (pradedantiems)
rajono gyventojams

Renkama grupė

Kovo mėn.

59.

Anglų kalbos kursai A-1
lygiu

Renkama grupė

Data bus
patikslinta

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

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

Dambrauskaitė,
Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinės
mokyklos dailės
mokytoja
metodininkė
Organizatorės:
Rita Diržienė,
Regina
Kalpokienė,
Aušra
Čepauskienė,
Giedrė
Matusevičienė,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
pradinių klasių
mokytojos
metodininkės

Saulė Sitavičienė

-

Lektorė bus
patikslinta

Silva
Morkevičienė

Lektorė bus
patikslinta

Nijolė
Vežbavičienė

Kursai finansuojami
projekto
„Kompleksinis
atskirties mažinimas –
KAM“ lėšomis.
Būtina išankstinė
registracija
iki vasario28 d.
Tel. (8 428) 51 421 arba
el. p. info@rspt.lt
Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija ir
tel. 8 674 76131
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60.

Vokiečių kalbos kursai A-2
lygiu

Renkama grupė

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

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Dalyvavimas rajono
11 d.
savivaldybės
14.00 val.
administracijos vaiko
gerovės komisijos posėdyje
Dalyvavimas Raseinių
rajono savižudybių
prevencijos įgyvendinimo
darbo grupės veikloje
Grupiniai mokymai
Tėvai, mokytojai,
„Mokykla tėvams ir
švietimo pagalbos
auklėtojams“ (40 val.)
specialistai

102 mokymų klasė
Data bus
Neformaliojo
patikslinta
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), I
aukštas,
102 mokymų klasė
PREVENCINĖ VEIKLA
Data ir laikas
Raseinių rajono
tikslinami
savivaldybė

Data ir laikas
tikslinami

Raseinių rajono
savivaldybė

Lektorė bus
patikslinta

Nijolė
Vežbavičienė

-

Reda Kunickienė

-

-

Reda Kunickienė

-

Raseinių r.
Psichologė –
Vaida Jakaitienė
Viduklės Simono
psichoterapeutė
Stanevičiaus
Vaida Jakaitienė
gimnazija
MOBILIOS ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO KOMANDOS VEIKLA
Sėkmingos tėvystės
Ilgižių mokyklos4, 11, 25 d.
Raseinių r. Ilgižių Psichologė Rasa
Rasa Baležentytė
įgūdžių mokymai tėvams
daugiafunkcio
10.00 val.
mokyklaBaležentytė
(globėjams)
centro mokinių
daugiafunkcis
tėvai (globėjai)
centras
Praktinis užsiėmimas 10 kl. Gylių mokyklos5 d.
Raseinių r. Gylių
Psichologė Rasa
Rasa Baležentytė
mokiniams
daugiafunkcio
Laikas
mokyklaBaležentytė
centro 10 kl.
tikslinamas
daugiafunkcis
,,Renkuosi profesiją“
mokiniai
centras
8 kl. mokinių sociometrinis
Žaiginio
6 d.
Raseinių r.
Psichologė Rasa
Rasa Baležentytė
tyrimas
Pranciškaus
Laikas
Žaiginio
Baležentytė
Šivickio mokyklos- tikslinamas
Pranciškaus
daugiafunkcio
Šivickio mokyklacentro 8 klasės
daugiafunkcis
mokiniai
centras
7, 14 d.
8.30 val.

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

Dalyvauja užsiregistravę

18
67.

Pranešimas pedagogams
,,Kaip stabdyti patyčias
mokykloje?“

Ilgižių mokyklosdaugiafunkcio
centro pedagogai

11 d.
Laikas
tikslinamas

68.

Praktinis užsiėmimas 4 kl.
mokiniams ,,Mano
jausmų pasaulis“

12 d.
Laikas
tikslinamas

69.

Pranešimas „EKK
(emocinio kognityvinio
konsultavimo) modelio
taikymas psichologo
darbe“
Socialinių emocinių
įgūdžių ugdymas pradinių
klasių mokiniams

Gylių mokyklosdaugiafunkcio
centro 4 kl.
mokiniai
Rajono
psichologams

Pradinių klasių
mokiniai

14, 21, 28 d.
13.00 val.

70.

71.

72.

73.

20 d.
Laikas
tikslinamas

Raseinių r. Ilgižių
mokykladaugiafunkcis
centras
Raseinių r. Gylių
mokykladaugiafunkcis
centras
Raseinių rajono
švietimo pagalbos
tarnyba (Daugirdo
g. 7, Raseiniai)

Psichologė Rasa
Baležentytė

Rasa Baležentytė

Psichologė Rasa
Baležentytė

Rasa Baležentytė

Psichologė Rasa
Baležentytė

-

Metodiniame būrelyje

Raseinių r.
Psichologė
Ina Balčaitytė
Nemakščių
Ina Balčaitytė,
Martyno Mažvydo socialinė pedagogė
gimnazija
Gražina Jocienė
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TARPINSTITUCINIS KOORDINAVIMAS
Projekto „KAM 54+“
Neformalaus
Vasario mėn. VšĮ Raseinių dienos
Silva
Savanorystės veiklų
veiklų įgyvendinimas
suaugusiųjų
centras
Morkevičienė
priimančiose įstaigose
švietimo teikėjai
„Vilties takas“,
įgyvendinimas.
VšĮ Raseinių
neįgaliųjų dienos
užimtumo centras
Bendrų veiklų Raseinių
Neformalaus
Iki vasario 25 d.
Silva
Pateikti adresu
TAU studentams
suaugusiųjų
Morkevičienė
silva.morkeviciene@rspt
pasiūlymai ir bendro plano švietimo teikėjai
.lt
Raseinių rajono
gyventojams parengimas ir
paviešinimas
PROJEKTAI IR KITA VEIKLA
Pagal individualų grafiką
Individualūs pokalbiai
Tarnybos Peda1-28 d.
V. Grybo g. 33,
Tarnybos
Reda Kunickienė,
„2018 m. veiklos
goginės psichoLaikas
T. Daugirdo g. 7,
darbuotojai
Silva Morkevičienė
aptarimas. Profesinių
loginės pagalbos
tikslinamas
Raseiniai
kompetencijų plėtotė.
skyriaus ir MoPrioritetinės 2019 m.
bilios švietimo

19
veiklos kryptys“

74.

Emocinių kompetencijų
plėtotės pradinio ugdymo
pakopoje programa
panaudojant metodinę
priemonę „Pažink,
prisijaukink, pamokyk“

75.

Tarnybos Neformalaus
suaugusiųjų švietimo
skyriaus darbuotojų
susirinkimai

76.

Tarnybos Pedagoginės
psichologinės pagalbos
skyriaus darbuotojų
susirinkimas

77.

Dalyvavimas diskusijų
festivalyje „Mokytojo
balsas“
Visuotinis Tarnybos
darbuotojų susirinkimas

78.

79.

Rajoninio kvalifikacijos
tobulinimo grįžtamojo ryšio
modelio rengimas

pagalbos teikimo komandos
darbuotojai
Raseinių
Ariogalos
gimnazijos 4
klasės mokiniai

1, 8, 15 d.
9.00 val.

Raseinių
Ariogalos
gimnazija

Projekto vadovė –
Reda Kunickienė
Lektorė - Dr.
Audronė Allan

Saulė Sitavičienė

Neformalaus
suaugusiųjų
švietimo
skyriaus
darbuotojai
Tarnybos
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
darbuotojai
Pedagoginiai
darbuotojai

4,11,18,25 d.
9.00 val.

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai)
V. Grybo g. 33,
Raseiniai

Reda Kunickienė

Silva
Morkevičienė

Reda Kunickienė

Reda Kunickienė

-

18 d.
10.00 val.

Šiauliai

Reda Kunickienė

Reda Kunickienė

-

Tarnyos
darbuotojai

28 d. 15.00 val.

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

Reda Kunickienė

Reda Kunickienė,
Silva
Morkevičienė

Raseinių rajono
švietimo
bendruomenės

Vasario mėn.

-

Reda Kunickienė

Silva
Morkevičienė

5, 12, 26 d.
13.00 val.

Europos Sąjungos fondų
investicijomis
finansuojamo valstybės
planavimo projekto
„Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“ Nr.
09.2.2-ESFA-V-729-030001 veiklų
„Psichologinės pagalbos
teikimas“ įgyvendinimas
-

Preliminari darbotvarkė:
1. Patikslintų vidaus darbo
tvarkos taisyklių svarstymas.
2. Asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų
apžvalga.
3. 2019 m. Tarnybos
prioritetinės veiklos kryptys.

Rajoninės modelio
rengimo komandos
formavimas

20

80.

81.

82.

83.

84.

atstovai
Telšių rajono
švietimo centras

Projekto Erasmus+ K1
“ Suaugusiųjų švietėjų
bendrųjų gebėjimų
tobulinimas remiantis
Vokietijos patirtimi.“
rengimas
(dalyvavimas partnerio
statusu)
Projekto Erasmus+ K1“
Lietuvos
suaugusiųjų
„Andragogo misija:
švietimo
suteikti besimokančiąjam
sparnus“ rengimas
asociacija
(dalyvavimas partnerio
statusu)
Dalyvavimas ilgalaikės
Tarnybos
neformaliojo švietimo
darbuotojai
lyderystės programos
„Lyderių laikas“ III-iame
etape
Projekto Erasmus+ K1
„Konsorciumo narių
neformalaus švietimo
organizavimo gebėjimų
tobulinimas remiantis
Italijos patirtimi“
ataskaitų pildymas ir
pateikimas
Projekto „KAM 54+“
Raseinių rajono
savanorystės veiklų
švietimo pagalbos
įgyvendinimas
tarnyba

-

Iki vasario
12 d.

-

-

Silva
Morkevičienė

Iki vasario 5 d.

-

-

Silva
Morkevičienė

-

Vasario mėn.

V. Grybo g. 33,
Raseiniai

Reda Kunickienė

Reda Kunickienė

-

Vasario mėn.

-

Projekto vadovė –
Reda Kunickienė,
projekto
koordinatorė –
Silva Morkevičienė

Silva
Morkevičienė

-

Vasario mėn.

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

Projekto
koordinatorė –
Silva
Morkevičienė

Silva
Morkevičienė

-

21
85.

Projektas „Suaugusiųjų
bendrųjų ir pagrindinių
kompetencijų mokymų
savivaldybėse paslaugos“

Raseinių TAU
studentai

Vasario mėn.

86.

Kvalifikacijos tobulinimo
renginių efektyvumo
vertinimas

Kvalifikacijos
tobulinimo
renginių dalyviai

Pasibaigus
renginiams

87.

Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnybos veiklų ir
aktualijų viešinimas

-

Vasario mėn.

88.

Interneto svetainės
www.rspt.lt ir Facebook
paskyros priežiūra

-

Vasario mėn.

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

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

Projekto
koordinatorė –
Silva
Morkevičienė

Silva
Morkevičienė

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

Silva Morkevičienė

-

Šarūnas
Balčaitis,
Erika Janušauskytė

-

-

Šarūnas
Balčaitis,
Erika Janušauskytė

-

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

