VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
2019 M. KOVO MĖNESIO
RENGINIŲ PLANAS
Data

03-

Priemonės pavadinimas
Vieta
Laikas
NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
Būtina išankstinė registracija telefonu (8 386) 60 099 arba el. paštu monika.gute@vspt.lt
Pagal
Kalbų kursai
VŠPT

tvarkaraštį

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Būtina išankstinė registracija telefonu (8 386) 60 099 arba el. paštu monika.gute@vspt.lt
03-04
Seminaras ,,Ugdymo diferencijavimas ir
VŠPT
individualizavimas “ (6 val.). Lektorė – pagal seminaro
programą.

11.00

Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė iki 15 dalyvių arba 21 Eur,
jeigu grupė daugiau negu 15 dalyvių. (Pažymėjimas – 1,00 Eur).

03-12

Seminaras ,,Kraštotyra – kertinis krašto istorijos
pažinimo akmuo“ (8 ak. val.). Lektoriai – pagal seminaro
programą.
Seminaras nemokamas. (Pažymėjimas – 1 Eur).
Registracija būtina iki kovo 7 d.

03-13
03-20
03-27

03-14

Modulinių mokymų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams,
mokytojo padėjėjams „Vaiko gerovė ankstyvajame
ugdyme“ (24 ak. val.) II, III, IV dalys.
Lektoriai – pagal modulinio mokymo programą.
Seminaras ,,Mokinio teisių ir pareigų ugdymas“ (6 ak.
val.). Lektorius – pagal seminaro programą.

Visagino
viešosios
bibliotekos
filialas meno
galerija
Lopšelisdarželis
„Auksinis
raktelis“

12.00

VŠPT

12.00

VŠPT

9.30

VŠPT

10.00

VŠPT

12.00

VŠPT

9.00

13.30

Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė iki 15 dalyvių arba 21 Eur,
jeigu grupė daugiau negu 15 dalyvių. (Pažymėjimas – 1,00 Eur).
P. S. Nesusidarius grupei, seminaras nevyks.

03-15

Seminaras ,,Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos“
(8 ak. val.). Lektoriai – UAB ,,Eurointegracijos projektai”
atstovai.
Seminaro kaina 40 Eur. (Pažymėjimas – 1 Eur).
Registracija būtina iki kovo 4 d.
P. S. Nesusidarius grupei, seminaras nevyks.

03-19

Seminaras vadovams ir buhalteriams ,,Finansų politika ir
vidaus kontrolė“ (7 ak. val.). Lektorė – pagal seminaro
programą.
Preliminari seminaro kaina – 75 Eur. (Pažymėjimas – 1 Eur).
Registracija būtina iki kovo 6 d.
P. S. Nesusidarius grupei, seminaras nevyks.

03-28

Seminaras ,,ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
(BDAR) įgyvendinimas švietimo įstaigoje: esminiai
aspektai“ (6 ak. val.). Lektorė – pagal seminaro programą.
Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė iki 15 dalyvių arba 21 Eur,
jeigu grupė daugiau negu 15 dalyvių. (Pažymėjimas – 1,00 Eur).
Registracija būtina iki kovo 15 d.
P. S. Nesusidarius grupei, seminaras nevyks.

03-29

Seminaras ,,Kur gyvena kūryba“ (6 ak. val.). Lektoriai –
pagal seminaro programą.
Seminaras nemokamas. (Pažymėjimas – 1 Eur).
Registracija būtina iki kovo 27 d.

0303-06

METODINĖ VEIKLA
Metodinių dienų dalyvio anketos teikimas (anketa
pridedama)
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio
posėdis

VŠPT

Darbo metu

Lopšelisdarželis
,,Kūlverstukas“
Draugystės
progimnazija

14.00

03-12

Švietimo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis

03-13

03-16

,,Gerosios vilties“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos
,,Gerosios
metodininkės Sigitos Račkauskienės, lietuvių kalbos
vilties“
vyresniosios mokytojos Editos Elonos Januškaitienės,
progimnazijos
pradinių klasių mokytojos metodininkės Liudmilos
biblioteka
Babuškinos atvira integruota lietuvių kalbos ir gamtos
pažinimo pamoka 2b klasės mokiniams ,,Pavasaris sugrįžo“
OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS
Ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas.
Utenos
Dalyviai bus informuoti.
Dauniškio
gimnazija
Anglų kalbos konkurso savivaldybės etapas
,,Verdenės“
(darbų vertinimas kovo 5 d. nuo 11.30)
gimnazija
Lietuvių kalbos ir literatūros šalies olimpiada. Dalyviai bus Kauno Stepono
informuoti.
Dariaus ir
Stasio Girėno
gimnazija
Geografijos olimpiados savivaldybės etapas
VŠPT
(darbų vertinimas kovo 12 d. nuo 14.00)
5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados savivaldybės
,,Gerosios
etapas
vilties“
progimnazija
Meninio skaitymo konkurso regioninis etapas
Švenčionys

03-19

5-12 klasių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas

03-21

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ (užduotis
atsiimti kovo 20 d. VŠPT nuo 13.00 iki 16.00, darbus
grąžinti kovo 21 d. VŠPT iki 16.00).
Biologijos šalies olimpiada. Dalyvis bus informuotas.

03-04

03-05
03-0809

03-12
03-14

03-2123

03-2324

Matematikos šalies olimpiada. Dalyvis bus informuotas.

03-2930

Lietuvių kalbos šalies olimpiada. Dalyviai bus informuoti.

03-29 –
04-01

Informatikos šalies olimpiada. Dalyvis bus informuotas.

,,Gerosios
vilties“
progimnazija
Bendrojo
ugdymo
mokyklos
Klaipėdos
universitetas,
Jūros
technologijų ir
gamtos mokslų
fakultetas
Klaipėdos
„Aitvaro“
gimnazija
Vilniaus
Joachimo
Lelevelio
inžinerijos
gimnazija
Vilniaus r.
Nemenčinės

14.00

8.55-9.40

10.00

10.00
Bus pranešta
vėliau

9.00
9.00
Bus pranešta
vėliau

13.00
8.00 –11.00
Bus pranešta
vėliau

Bus pranešta
vėliau
Bus pranešta
vėliau

Bus pranešta
vėliau

03-05
03-12
03-21
03-26
03-14
03-19

03-22
03-29
03-28
03-28

Gedimino
gimnazija
PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Būtina išankstinė registracija telefonu (8 386) 60 099
Konsultacijos dėl kompleksiniam įvertinimui teikiamų
VŠPT
dokumentų rengimo
Grupinis užsiėmimas tėvams „Kaip kurti stipresnį ryšį su
savo vaiku“
Konsultacija tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos
specialistams „Pagalba vaiko sėkmei“
Individualios konsultacijos tėvams ir 1-8 klasių
pedagogams dėl didelį mokymosi potencialą turinčių
mokinių įvertinimo
Metodinė diena, skirta švietimo įstaigų pedagogų, VGK
narių konsultavimui
Grupinis užsiėmimas tėvams „Kaip kurti stipresnį ryšį su
savo vaiku“

13.00-15.00

VŠPT

16.00–17.00

Lopšelisdarželis
„Kūlverstukas“
VŠPT

13.30

14.00-16.00

VŠPT

13.00-15.00

VŠPT

16.00–17.00

Informuojame, kad renginiuose gali būti fotografuojama / filmuojama. Nuotraukos, vaizdo įrašai gali būti
publikuojami VŠPT internetiniame tinklapyje http://vspt.lt, Visagino savivaldybės tinklapyje www.visaginas.lt
ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

_______________________________________________

VISAGINO SAVIVALDYBĖS METODINĖS DIENOS
DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA
_____________________________
Metodinės dienos data
Dalyvio vardas(-ai)
Dalyvio pavardė(-ės)
Darbovietė, pareigos
Kvalifikacinė(-ės)
kategorija(-os)
Dalyvio kontaktai - telefono
numeris, el. pašto adresas
Metodinės medžiagos tema
(pavadinimas)
Metodinės medžiagos
forma
Trumpa metodinės
medžiagos anotacija (ne
daugiau 300 simbolių)
Metodinės medžiagos
pristatymo trukmė
Metodinei medžiagai
pristatyti reikalinga įranga /
technika

