TVIRTINU
Direktorė
Reda Kunickienė
2019-09-27
RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
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2019 METŲ SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS NR. V4-110
„Daug išmokau iš savo mokytojų, dar daugiau iš savo draugų, bet daugiausia iš savo mokinių. “
(ištrauka iš Talmudo)

Data

1.

Renginio pavadinimas ir
trumpa anotacija
Seminaras
,,Vaiko pasiekimų
vertinimas šiuolaikinėje
ugdymo įstaigoje“
6 ak. val. programos tikslas –
suteikti teorinių žinių ir
praktinių įgūdžių, kaip vertinti
vaikų pasiekimus,
atsižvelgiant į vaikų
stebėjimų, darbelių, užduočių
atlikimo išvadas, aptarti
naujus vaiko pasiekimų
vertinimo būdus ir IKT
taikymo galimybes.
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Lektoriai,
programos
Atsakingas
vadovai
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Raseinių rajono
1 d.
Raseinių
Lektorė –
Audronė
ugdymo įstaigų
12.00 val.
lopšelis-darželis
Kumpikevičienė
Rasa
ikimokyklinio ir
,,Saulutė“
Jankauskienė,
priešmokyklinio
Kauno lopšeliougdymo
darželio
pedagogai
,,Pušynėlis“
auklėtoja ekspertė
Dalyviai

Data

Vieta

Pastabos

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

Raseinių rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:
1 prioritetas. Socialinių emocinių kompetencijų plėtojimas.
2 prioritetas. Profesinis augimas: dalykinių kompetencijų, susijusių su ugdymo turinio kaita, tobulinimas.
3 prioritetas. Individuali mokinio pažanga.
4 prioritetas. Profesinio skaitmeninio raštingumo tobulinimas.
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2.

Edukacinė išvyka-seminaras
„Šiandieninis mokinys atsakingas verslininkas
rytoj“

Ekonomikos
mokytojai

11 d.
7.50 val.

Radviliškio
Lizdeikos
gimnazija

8 ak. val. programos tikslas –
susipažinti su ekonomikos ir
verslumo ugdymo naujovėmis ir jų
taikymo galimybėmis ugdymo
procese.

3.

Edukacinė išvyka pleneras
„Koloristinės tapybos
tradicijos Lietuvoje“
8 ak. val. programos tikslas – įgyti
žinių apie P. Sezano koloristinės
tapybos mokyklos įtaką Lietuvos
dailininkų kūrybai, patobulinti
mokytojų dalykines kompetencijas
mokinių spalvinės tapybos įgūdžių
plėtojimo srityje dalyvaujant
praktiniuose mokymuose.

Raseinių,
Jurbarko, Šakių
rajonų bendrojo
ugdymo ir meno
mokyklų dailės
mokytojai ir
mokiniai

12 d.
10.00 val.

Kidulių dvaras
(Kidulių kaimas,
Šakių rajonas)

Lektorės:
Skirmantė
Petraitienė,
Radviliškio
Lizdeikos
gimnazijos
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui;
Danutė Bitytė,
ekonomikos
mokytoja
metodininkė
Lektoriai:
Mindaugas
Pauliukas, Šakių
meno mokyklos
dailės pedagogas
metodininkas,
Milda
Prūsaitytė, Šakių
kultūros centro
Kidulių
laisvalaikio salės
kultūrinių
renginių
organizatorė,
Daura
Giedraitienė,
Raseinių r.
Viduklės Simono
Stanevičiaus
gimnazijos dailės
mokytoja
metodininkė

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis –
10 Eur
Išvykstame 7.50 val. nuo
RRŠPT (T. Daugirdo g.
7, Raseiniai)

Valdonė
Balčaitienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Mokestis už
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimą – 1 Eur
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4.

Edukacinė išvyka seminaras
„Tradiciniai lietuvių
sportiniai žaidimai mokinių fizinio aktyvumo
skatinimo forma“

Kūno kultūros
mokytojai

12 d.
10.00 val.

8 ak. val. programos tikslas –
išmokyti seminaro dalyvius
tradicinių lietuvių sportinių
žaidimų, aptarti jų taikymo
galimybes įvairinant mokinių
fizinio užimtumo formas,
stiprinant jų tautinę savimonę.

5.

6.

Mokymų „Socialinių
emocinių kompetencijų
ugdymas mokytojo ir
mokinio sėkmei“
V modulis
Paskaita „Fizinio ugdymo
veiklos organizavimas
silpnesnės sveikatos
mokiniams“

Raseinių
Šaltinio
progimnazijos
pedagogai

14, 15 d.
14.00 val.
31 d.
9.00 val.

Kūno kultūros
mokytojai

15 d.
14.00 val.

3 ak. val. paskaitos tikslas – aptarti
darbo su silpnesnės sveikatos
mokiniais metodines
rekomendacijas, suteikti žinių apie
vaikų sveikatos ugdymą, jos
stiprinimo būdus.

7.

Seminaras „Metinis
darbuotojo veiklos
vertinimas.“
6 ak. val. programos tikslas –
padėti pasirengti biudžetinių
įstaigų vadovams pasirengti

Raseinių rajono
ugdymo
biudžetinių
įstaigų ir įmonių
vadovai

16 d.
10.00 val.

Kupiškio
Lauryno
StuokosGucevičiaus
gimnazija
(Vytauto g. 21,
Kupiškis)

Raseinių ŠPT
(T. Daugirdo g.
7, Raseiniai),
201, 102
mokymų klasės
Raseinių ŠPT
(T. Daugirdo g.
7, Raseiniai),
201 mokymų
klasė

Raseinių ŠPT
(T. Daugirdo g.
7, Raseiniai),
201 mokymų
klasė

Lektoriai:
Vidmantas
Liubamirskas,
Lietuviškojo
ritinio klubo
„Aukštaičiai“
prezidentas,
Olegas Batutis,
Prienų kūno
kultūros mokytojų
asociacijos
pirmininkas,
Laimutė
Šližauskienė,
Kupiškio r. kūno
kultūros ir sporto
centro trenerė
Lektorė – Reda
Kunickienė,
Raseinių rajono
švietimo pagalbos
tarnybos direktorė
Lektorė – Ieva
Jasaitienė,
MediCa klinikos
šeimos gydytoja

Valdonė
Balčaitienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis
11 Eur
Išvykstame 7.30 val. nuo
RRŠPT (T. Daugirdo g.
7, Raseiniai)

Saulė
Sitavičienė

-

Valdonė
Balčaitienė

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

Lektorės:
Eglė Makselytė,
Irma
Kaminskienė VšĮ
„Personalo
praktikų

Silva
Morkevičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis
40 Eur
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darbuotojų veiklos vertinimui ir
tinkamai organizuoti bei pravesti
metinį darbuotojo veiklos
vertinimo pokalbį.

8.

Paskaita – praktikumas
„Fizinių ypatybių ugdymas
pradinėse klasėse“

paslaugos“
atstovės
Pradinių klasių
mokytojai

17 d.
13.00 val.

3 ak. val. programos tikslas –
aptarti mokinių fizinių ypatybių
(jėgos, lankstumo, pusiausvyros,
koordinacijos, vikrumo, greitumo,
ištvermės) lavinimo pagrindinius
principus, pateikti pratimų
pavyzdžių.

9.

Seminaras
,,Psichologinio atsparumo
ugdymas – kaip įveikti
gyvenimo sunkumus ir
stiprėti“

Raseinių
pagalbos šeimai
namų
darbuotojai

18 d.
10.00 val.

Raseinių r.
Viduklės
Simono
Stanevičiaus
gimnazijos
sporto salė

Raseinių
pagalbos šeimai
namai

6 ak. val. programos tikslas –
suteikti teorinių žinių ir praktinių
įgūdžių, kaip stiprinti vaikų ir
paauglių psichologinį atsparumą.

10.

Praktinis užsiėmimas
„Emocinio ugdymo
galimybės pradiniame
ugdyme, naudojant
„Dramblio“ programą“

Pradinių klasių
mokytojai

23 d.
13.00 val.

Raseinių
Šaltinio
progimnazija

3 ak. val. programos tikslas –
pasidalinti gerąja darbo patirtimi,
naudojant emocinio ugdymo
programą „Dramblys“.

11.

Skaitmeninio raštingumo
mokymai pažengusiems
Bendrauk ir dalykis

Mokytojai,
pagalbos
mokiniui

28 d.
10.00 val.

Raseinių
Marcelijaus
Martinaičio

Lektoriai: Valda
Petrokienė ir
Donatas Baukys,
Raseinių r.
Viduklės Simono
Stanevičiaus
gimnazijos kūno
kultūros
mokytojai
metodininkai
Lektorė –
Živilė Šiuikienė,
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazijos
psichologė

Lektorės: Rita
Diržienė,
Regina
Kalpokienė,
Aušra
Čepauskienė,
Raseinių Šaltinio
progimnazijos
pradinių klasių
mokytojos
metodininkės
Lektoriai
derinami.

Valdonė
Balčaitienė

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

Audronė
Kumpikevičienė

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

Saulė
Sitavičienė

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

Saulė
Sitavičienė

Registracija vyksta
adresu
https://forms.gle/4gu9iM
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turiniu internete:
Skaitmeninių nuotraukų
apdorojimas ir saugus
dalijimasis“ (6 val.),
(grupės Nr. 1327)

12.

13.

Skaitmeninio raštingumo
mokymai pažengusiems
„Karjeros galimybės tau:
inovatyvus savęs
pristatymas“ (6 val.)
(daugiausiai dėmesio
mokymų metu skiriama
vaizdo medžiagos
redagavimui), (grupės Nr.
1328)

18 ak. val. seminaro
„Ugdomosios veiklos
kokybės tobulinimo
praktiniai aspektai“

viešoji
biblioteka

specialistai ir kt.

Mokytojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai ir kt.

Raseinių
Viktoro Petkaus
pagrindinės
mokyklos

29 d.
10.00 val.

28 d.
10.00 val.

Raseinių
Marcelijaus
Martinaičio
viešoji
biblioteka

Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinė
mokykla

yeLiRFevux9
Asmuo pasirenka norimą
programą ir grupės
numerį. Taip pat labai
prašome, kad norintieji
dalyvauti prie pastabų
įrašytų žodį „pedagogas“,
nes tai leis priskirti
asmenį tikslinei
pedagogų grupei.

Lektoriai
derinami.

Lektorė –
Olivija
Saranienė,
NMVA

Saulė
Sitavičienė

Nijolė
Vežbavičienė

Mokestis už
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimą –
1 Eur
Registracija vyksta
adresu
https://forms.gle/4gu9iM
yeLiRFevux9
Asmuo pasirenka norimą
programą ir grupės
numerį. Taip pat labai
prašome, kad norintieji
dalyvauti prie pastabų
įrašytų žodį „pedagogas“,
nes tai leis priskirti
asmenį tikslinei
pedagogų grupei.
Mokestis už
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimą –
1 Eur
Dalyvauja I dalies
dalyviai

6
(II dalis)

pedagogai

Programos tikslas – siekti
nuolatinio ugdymo kokybės
gerinimo, plėtojant pedagogų
kompetencijas ugdomosios veiklos
planavimo ir mokinių pasiekimų
vertinimo srityje.

14.

Paskaita
,,Pasakų pritaikymo
galimybės ugdymo
procese“
3 ak. val. programos tikslas –
suteikti teorinių žinių ir praktinių
įgūdžių, kaip stiprinti vaikų,
turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, kalbos, kalbėjimo,
meninės ir kalbinės raiškos
gebėjimus.

15.

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

16.

Matematikos mokytojų
forumas „Kolegų patirtis
žadina mintį“
3 ak. val. programos tikslas –
skatinti domėjimąsi matematikos
mokytojų gerąja darbo patirtimi,
siekiant ugdymo proceso
efektyvumo.

Klaipėdos ir
Raseinių r.
logopedai,
specialieji
pedagogai

29 d.
10.00 val.

Raseinių
Viktoro Petkaus
pagrindinės
mokyklos
pedagogai

29 d.
10.00 val.

Raseinių ir
Kelmės ugdymo
įstaigų
matematikos
mokytojai

29 d.
10.00 val.

vadovaujančioji
išorės vertintoja,
Rokiškio r.
Kamajų Antano
Strazdo
gimnazijos
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Lektorė –
Raseinių r.
Audronė
Reda
Viduklės Simono
Kumpikevičienė
Lukoševičienė,
Stanevičiaus
Raseinių r.
gimnazija
Betygalos
Maironio
gimnazijos
vyresnioji
logopedė,
specialioji
pedagogė
Raseinių Viktoro
Lektorė –
Nijolė
Petkaus
Vežbavičienė
Audronė
pagrindinė
Šarskuvienė,
mokykla
NMVA
vadovaujančioji
išorės vertintoja,
lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė
Raseinių ŠPT (T.
Programos
Saulė
Daugirdo g. 7,
vadovė – Angelė
Sitavičienė
Raseiniai), 201
Daktarienė,
mokymų klasė
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazijos
matematikos
mokytoja ekspertė

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

Užsiregistravę dalyviai

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 2 Eur
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17.

18.

Skaitmeninio raštingumo
mokymai pažengusiems
„Pristatymų rengimas” (6
val.), (grupės Nr. 1329)

12 ak. val. forumo
„Lietuvių kalbos
mokymas(-is). Praktiniai
darbo metodai“
II dalis (ugdymas 9-12
klasėse).

Mokytojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai ir kt.

Lietuvių kalbos
mokytojai

30 d.
10.00 val.

30 d.
9.00 val.

Raseinių
Marcelijaus
Martinaičio viešoji
biblioteka

Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazija

6 ak. val. tikslas – ieškoti ir atrasti
efektyviausius ugdymo(si)
metodus.

19.

Seminaras „Lėlių
gaminimas – kūrybinė
žaidybinė mokinio
asmenybės išraiška“
6 ak. val. programos tikslas –
supažindinti mokytojus su rankų
darbo lėlių gamybos pagrindais ir
galimybėmis pritaikyti savo
pagamintas lėles mokinių
kūrybinių galių raiškai.

Technologijų ir
dailės mokytojai

30 d.
12.00 val.

Raseinių ŠPT (T.
Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 103
mokymų klasė

Lektoriai
derinami.

Saulė
Sitavičienė

Organizatorė –
Laima
Butvilienė,
Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinės
mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja
ekspertė

Nijolė
Vežbavičienė

Lektorė – Alma
Kisnieriutė,
Raseinių r.
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
mokyklosdaugiafunkcio
centro dailės ir

Valdonė
Balčaitienė

Registracija vyksta
adresu
https://forms.gle/4gu9iM
yeLiRFevux9
Asmuo pasirenka norimą
programą ir grupės
numerį. Taip pat labai
prašome, kad norintieji
dalyvauti prie pastabų
įrašytų žodį „pedagogas“,
nes tai leis priskirti
asmenį tikslinei
pedagogų grupei.
Mokestis už
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimą –
1 Eur
Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 5 Eur

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Mokestis už
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimą –
1 Eur
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technologijų
mokytoja
20.

Seminaras „Socialinių
emocinių kompetencijų
ugdymas skatinant
asmeninę mokinio ūgtį“
6 ak. val. programos tikslas –
supažindinti mokytojus su
mokinių savimonės, savitvardos ir
socialinio sąmoningumo ugdymo
metodais, būdais, galimybėmis

21.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Alytaus r.
Daugų Vlado
Mirono
gimnazijos
mokytojai

30 d.
10.00 val.

Alytaus r. Daugų Lektorė – Reda
Vlado Mirono
Kunickienė,
gimnazija
Raseinių rajono
(Alytaus r. sav., švietimo pagalbos
Daugai, Vlado tarnybos direktorė
Mirono g. 2)

PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS VERTINIMAS
Ariogalos
V. Grybo g. 33-1,
Pedagoginės
1, 2, 8 d. 8.00
gimnazijos
Raseiniai
psichologinės
val.
mokiniai
pagalbos skyriaus
specialistai
Nemakščių
16 d. 8.00 val.
darželis
Nemakščių
Martyno
22, 23 d. 8.00
Mažvydo
val.
gimnazijos
mokiniai
Raseinių lopšelio15, 22 d. 8.00
darželio
val.
„Saulutė“ vaikai
Raseinių Šaltinio
progimnazijos 8, 9 d. 8.00 val.
mokiniai
Raseinių Viktoro
Petkaus
9, 23 d. 8.00
pagrindinės
val.
mokyklos
mokiniai
Šiluvos gimnazijos
15 d. 8.00 val.
mokiniai
Viduklės Simono 16 d. 8.00 val.

Saulė
Sitavičienė

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija

Reda
Kunickienė

-
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22.

Vertinimo rezultatų,
rekomendacijų pristatymas

23.

Individualios psichologinės
konsultacijos
Vaikų kalbos, kalbėjimo
sutrikimų korekcija

24.

25.

Mokinių sutrikusių
pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikų, turinčių kalbos,
kalbėjimo ir komunikacijos
sutrikimų, ir jų tėvų
konsultavimas
27. Mokinių, tėvų konsultavimas
individualaus mokymosi
stiliaus, tinkamiausių
ugdymosi metodų, būdų
parinkimo klausimais
26.

Stanevičiaus
gimnazijos
mokiniai
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
8, 15 d. 8.00
mokyklosval.
daugiafunkcio
centro mokiniai
Mokinių
vertinimas
1, 9 d. 8.00 val.
kreipiantis tėvų
kreipimusi
Mokiniai, tėvai, 2, 9, 16, 23 d.
pedagogai
9-15 val.

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

-

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

Mokiniai,
tėvai

Antradieniais– V. Grybo g. 33-1,
penktadieniais
Raseiniai

Reda Jomantaitė

Reda Jomantaitė

Registracija tel.
(8 428) 51571

Mokiniai,
tėvai

Pirmadienis, V. Grybo g. 33-1,
ketvirtadienis,
Raseiniai
penktadienis

Reda Jomantaitė

Reda Jomantaitė

Registracija tel.
(8 428) 51571
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28.

Švietimo įstaigų darbuotojų
individualios konsultacijos
specialiojo ugdymo ir
švietimo pagalbos teikimo
klausimais

29.

Ugdymo įstaigų pavaduotojų Ugdymo įstaigų
metodinio būrelio
pavaduotojai
susirinkimas

30.

Biologijos mokytojų
apskritojo stalo diskusija
„Biologijos brandos
egzamino rezultatų analizė“

Biologijos
mokytojai

10 d.
14.30 val.

31.

Geografijos mokytojų
metodinė diena.
Atvira Albino Enčerio,
Raseinių r. Šiluvos
gimnazijos geografijos
mokytojo metodininko

Geografijos
mokytojai

15 d.
9.50 val.
(3 pamoka)

Pedagoginiai
darbuotojai

Data ir laikas
derinami
individualiai

V. Grybo g. 33-1, Reda Kunickienė
Raseiniai

Reda
Kunickienė

Registracija tel.
(8 428) 51571

Ingrida
Jankauskienė,
Ariogalos
gimnazijos
direktoriaus
pavaduotoja

Silva
Morkevičienė

Raseinių ŠPT
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201
klasė

Raminta
Sakavičienė –
biologijos
mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė

Audronė
Kumpikevičienė

Raseinių r.
Šiluvos gimnazija

Audronė
Kristina
Kumpikevičienė
Ražanienė–
rajono geografijos
mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė

1.Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo brandos
egzamino rezultatų analizė“.
Pranešėjas – Jonas
Tamošaitis, Raseinių rajono
savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir ugdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas.
2.Diskusijos apie aktualias
ugdymui temas.
Darbotvarkė:
1. Pranešimas
„Biologijos brandos egzamino
rezultatų analizė“. Pranešėjas –
Jonas Tamošaitis, Raseinių
rajono savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros ir ugdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas.
2. Biologijos brandos egzamino
užduočių ir vertinimo
aptarimas. Pranešėjai –
biologijos mokytojai
metodininkai
3. Parengtų metodinių
priemonių pristatymas.
4. Diskusijos.
Darbotvarkė:
1. Atvira Albino Enčerio,
Raseinių r. Šiluvos
gimnazijos geografijos
mokytojo metodininko
pamoka 4 gimn. klasėje tema
,,Valstybės valdymas“
2. Pranešimas

METODINĖ VEIKLA
9 d.
Raseinių ŠPT
14.00 val.
(T. Daugirdo g.
7, Raseiniai), 201
mokymų klasė
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pamoka 4 gimn. klasėje
tema ,,Valstybės valdymas“

32. Atvira Egidijaus Kučinskio,
Prezidento Jono Žemaičio
gimnazijos vyresniojo etikos
mokytojo pamoka II G3
klasėje tema ,,Kaip būti
autoritetu?“
33.
Informacinių technologijų
mokytojų idėjų mugė
„Kolega - kolegai“

Etikos
mokytojai

Informacinių
technologijų
mokytojai

Pradinių klasių
Atvira Renatos
mokytojai
Simonavičienės ir Ritos
Aginskienės, Raseinių
Šaltinio progimnazijos
pradinių klasių mokytojų
metodininkių, integruota
pasaulio pažinimo, dailės ir
technologijų pamoka 2a ir 3b
klasėse tema „Ar visi
medžiai turi lapus?“
35. Fizikos mokytojų metodinio
Fizikos
būrelio susirinkimas „Fizikos
mokytojai
BE ir MNPP gamtos mokslų
testų rezultatų aptarimas“
34.

36.

Chemijos mokytojų
metodinio būrelio

Chemijos
mokytojai

Audronė
Egidijus
Kučinskis,
Kumpikevičienė
rajono etikos
mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkas
22 d.
Raseinių ŠPT
Saulė Sitavičienė
Silva
15.00 val.
(T. Daugirdo g. Bartusevičienė,
7, Raseiniai), 201
informacinių
mokymų klasė
technologijų
mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
23 d.
Raseinių Šaltinio
Saulė Sitavičienė
Jurga
9.50-10.35,
progimnazija
Urbonavičienė,
10.55-11.40
pradinių klasių
val.
mokytojų
(3, 4 pamokos)
metodinio būrelio
pirmininkė
21 d.
13.05-13.50
(6 pamoka)

Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazija

„Geografijos brandos egzamino
rezultatų analizė“. Pranešėja –
Kristina Ražanienė, rajono
geografijos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė.
3. Parengtų metodinių
priemonių pristatymas.
4. Diskusijos.
-

Darbotvarkė:
1. Valstybinio IT egzamino
rezultatų aptarimas.
2. Priemonių, idėjų, metodų
pristatymas.
3. Diskusijos.

Mokytojams, kurie vedė
atviras pamokas ir stebėjo bei
dalyvavo pamokų aptarime, bus
išduotos Raseinių rajono
švietimo pagalbos tarnybos
pažymos.

Registracija el. p.
saule.sitaviciene@rspt.lt
iki spalio 21 d.
24 d.
15.00 val.

Raseinių ŠPT
(T. Daugirdo g.
7, Raseiniai), 103
mokymų klasė

28 d.
13.00 val.

Raseinių ŠPT
(T. Daugirdo g.

Saulė Sitavičienė Daiva
Ramanauskienė,
fizikos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Žaneta Kalėjutė, Saulė Sitavičienė Darbotvarkė:
1. VBE ir standartizuotų testų
chemijos
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susirinkimas „VBE ir
standartizuotų testų analizė.
Gerosios patirties sklaida“

37.

Metodinė diena
,,Vaiko gerovės link“.
Susitikimas su Klaipėdos
miesto logopedais,
specialiaisiais pedagogais

38. Tarnybos ir mokyklos VGK
metodinė diena-intervizija

7, Raseiniai), 103
mokymų klasė

mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė

Klaipėdos
miesto ir
Raseinių r.
logopedai,
specialieji
pedagogai

29 d.
10.00 val.

Raseinių r.
Viduklės Simono
Stanevičiaus
gimnazija

Dovilė VileikytėBautronienė –
rajono logopedų,
specialiųjų
pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė

Audronė
Kumpikevičienė

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazijos
VGK nariai

29 d.
9.00 val.

Raseinių r.
Ariogalos
gimnazija

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

Reda
Kunickienė,
Audronė
Kumpikevičienė

Raseinių r.
29 d.
Raseinių r.
Pedagoginės
Reda
Viduklės
14.00 val. Viduklės Simono
psichologinės
Kunickienė,
Simono
Stanevičiaus
pagalbos skyriaus
Audronė
Stanevičiaus
gimnazija
specialistai
Kumpikevičienė
gimnazijos
VGK nariai
OLIMPIADOS, KONKURSAI, SPORTO VARŽYBOS IR KITI RENGINIAI
37.
Raseinių rajono bendrojo
1–10 klasių
24 d.
Raseinių
Organizatorės:
Nijolė
ugdymo įstaigų specialiųjų
specialiųjų
10.00 val.
specialioji
Vežbavičienė
Neringa
ugdymo(si) poreikių turinčių
ugdymo(si)
mokykla
Norvaišienė ir
mokinių piešinių konkursas poreikių turintys
Vilma
39. Tarnybos ir mokyklos VGK
metodinė diena-intervizija

analizė.
2. Sukurtų metodinių
priemonių pristatymas.
3. Brandos darbo rengimas.
4. Vertinimo ir įsivertinimo
metodų taikymas pamokose.
Darbotvarkė:
1. Paskaita ,,Pasakų pritaikymo
galimybės ugdymo procese“.
Lektorė – Reda Lukoševičienė,
Raseinių r. Betygalos Maironio
gimnazijos vyresnioji logopedė,
specialioji pedagogė.
2. Filmuota atvira veikla ,,Į
pasaką“. Veiklą pristato Reda
Lukoševičienė ir Daiva
Danusienė, Raseinių r.
Betygalos Maironio gimnazijos
pedagogės.
3. Parengtų metodinių
priemonių pristatymas.
4. Diskusijos.
Darbotvarkė:
1. Švietimo įstatymo
pakeitimo įstatymo projekto
pristatymas.
2. Atvejų analizė (1-2
atvejai).
3. Einamieji klausimai.
Darbotvarkė:
1. Švietimo įstatymo
pakeitimo įstatymo projekto
pristatymas.
2. Atvejų analizė (1-2
atvejai).
3. Einamieji klausimai.

Darbai pristatomi iki
spalio 18 d. į Raseinių
specialiąją mokyklą,
adresu Kalnų g. 15a,
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,,Auksinis ruduo“

mokiniai

Vedauskienė,
Raseinių specialiosios mokyklos
specialiosios
pedagogės
metodininkės
Rajono muzikos
mokytojų
metodinis būrelis

38.

Raseinių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių
konferencija „Raseinių
krašto muzikos kūrėjai ir
atlikėjai“

5-10 klasių, I-IV
gimn. klasių
mokiniai,
muzikos
mokytojai

23 d.
10.00 val.

Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinės
mokyklos aktų
salė

39.

Jaunųjų matematikų (5-6
klasių mokinių)
matematikos olimpiada
„Šaltinėlio“ taurei laimėti

Komandą
sudaro 6
mokiniai (3
penktokai ir 3
šeštokai)

25 d.
10.00 val.

Raseinių Šaltinio Raseinių Šaltinio
progimnazija
progimnazijos
(Ateities g. 23,
tiksliųjų mokslų
Raseiniai)
mokytojų
metodinė grupė

40.

Raseinių rajono ugdymo
Rajono ugdymo
įstaigų ikimokyklinio amžiaus
įstaigų
vaikų viktorina
ikimokyklinio
amžiaus vaikų
„Pats gaminu – sveika ir

30 d.
9.30 val.

Raseinių
lopšelis-darželis
,,Liepaitė“

Organizatorės –
Rasa,
Kačiušienė,
Erika Vaitkienė,

Raseiniai.
Nuostatai skelbiami
interneto svetainėje
www.rspt.lt
Valdonė
Balčaitienė

Konferencijos aprašas
skelbiamas interneto
svetainėje www.rspt.lt
Konferencijos pranešėjų
paraiškas atsiųsti iki
spalio 17 d. abiem el. p.
adresais:
valdone.balcaitiene@rspt
.lt ir
evelina.burneikaite@gma
il.com
Saulė
Dalyvių paraišką
Sitavičienė
(nurodant mokinių
vardus, pavardes,
rengusio komandą
mokytojo vardą, pavardę,
kvalifikacinę kategoriją
bei mokytojo,
dalyvausiančio darbų
vertinime vardą, pavardę,
kvalifikacinę kategoriją)
atsiųsti iki 2019 m. spalio
15 d. el. p.
saltinis@raseiniai.lt
Nuostatai skelbiami
interneto svetainėje
www.rspt.lt
Audronė
Aprašas skelbiamas
Kumpikevičienė
interneto svetainėje
www.rspt.lt
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skanu“

(5 m.)
komandos

41.

Nuotraukų paroda „Iš
Raseinių krašto ugdymo
įstaigų istorijos“

Plačioji
visuomenė

1-31 d.

42.

Rankų darbo lėlių paroda
„Tautinis kostiumas –
mano regiono atspindys“

Plačioji
visuomenė

1-31 d.

43.

Vokiečių kalbos kursai B-1
lygiu
(B1 lygis pagal Bendruosius
Europos kalbų metmenis)

Rajono
gyventojai

Raseinių ŠPT
(T. Daugirdo g.
7, Raseiniai),
201 mokymų
klasė
Raseinių ŠPT
(T. Daugirdo g.
7, Raseiniai)

KURSAI
2, 7, 9, 14, 16,
Raseinių ŠPT
21, 23, 28, 30 d. (T. Daugirdo g. 7,
17.15 val.
Raseiniai), 102
mokymų klasė

100 ak. val. programa skirta rajono
gyventojams, norintiems patobulinti
kalbinius ir rašytinius įgūdžius B1
lygiu.

44. Anglų kalbos kursai B-2 lygiu
60 ak. val. programa skirta rajono
gyventojams, norintiems patobulinti

Rajono
gyventojai

Data bus
patikslinta

Raseinių ŠPT
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 103

Daiva
Pupštienė,
Raseinių
lopšelio-darželio
„Liepaitė“
ikimokyklinio
ugdymo
auklėtojos
Ugdymo įstaigų
administracijų
atstovai

Saulė Sitavičienė Parodos lankymas darbo
dienomis darbo valandomis

Organizatorė –
Alma
Kisnieriutė,
Raseinių r.
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
mokyklosdaugiafunkcio
centro dailės ir
technologijų
mokytoja

Valdonė
Balčaitienė

Parodos lankymas darbo
dienomis darbo valandomis

Lektorė – Daina
Laveckienė,
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazijos
vokiečių kalbos
mokytoja
metodininkė
Lektorė bus
patikslinta

Nijolė
Vežbavičienė

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

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
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kalbinius ir rašytinius įgūdžius B-2
lygiu.

45. Anglų kalbos kursai A-1 lygiu
60 ak. val. programa skirta rajono
gyventojams, norintiems įgyti
kalbinius ir rašytinius įgūdžius A-1
lygiu.

46. Anglų kalbos kursai B1 lygiu
pagal Bendruosius Europos
kalbų metmenis
100 ak. val. programa skirta rajono
gyventojams, norintiems patobulinti
kalbinius ir rašytinius įgūdžius B1
lygiu.

47.

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

48.

Grupiniai užsiėmimai
mokiniams, skirti stiprinti
savivertę

49.

Praktinis užsiėmimas apie
jaunuolių atsakomybes

50.

1 kl. mokinių adaptacijos
tyrimas

mokymų klasė

ir tel. 8 674 76131

2, 7, 9, 14, 16,
Raseinių ŠPT
Lektorė –
21, 23, 28, 30 d. (T. Daugirdo g. 7,
Stanislava
17.30 val.
Raseiniai), 103
Brauklienė,
mokymų klasė
Raseinių Viktoro
Petkaus
pagrindinės
mokyklos anglų
kalbos mokytoja
metodininkė
Renkama grupė
Data bus
Raseinių ŠPT
Lektorė bus
patikslinta
(T. Daugirdo g. 7,
patikslinta
Raseiniai), 103
mokymų klasė

Nijolė
Vežbavičienė

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

Saulė
Sitavičienė

Registracija el. p.
saule.sitaviciene@rspt.lt
ir tel. 8 601 74 142

Projekto „KAM 7, 14, 16, 21, 23, Raseinių ŠPT
54+“
28, 30 d.
(T. Daugirdo g. 7,
savanoriams
14.00 val.
Raseiniai), 102
(pirmas
mokymų klasė
susitikimas)

Silva
Morkevičienė

Projekto „KAM 54+“
savanoriams

Rajono
gyventojai

Lektorė bus
patikslinta

MOBILIOS ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO KOMANDOS VEIKLA
Žaiginio
9, 15, 23 d.
Žaiginio
Psichologė Rasa
Rasa
Pranciškaus
Pranciškaus
Baležentytė
Baležentytė
Šivickio
Šivickio
mokyklosmokykladaugiafunkcio
daugiafunkcis
centro 7-9 kl.
centras
mokiniai
Girkalnio
14 d.
Girkalnio
Psichologė Laura
Laura Lipkytė
pagrindinės
pagrindinė
Lipkytė
mokyklos 9
mokykla
klasės mokiniai
Nemakščių
21-25 d.
Nemakščių
Psichologė Rasa
Rasa
Martyno
Martyno
Baležentytė
Baležentytė

Registracija
tel. 8 61013263
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51.

5 kl. mokinių adaptacijos
tyrimas

54.

Mažvydo
gimnazija,
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
mokykladaugiafunkcis
centras,
Ilgižių mokykladaugiafunkcis
centras
Psichologė Rasa
Baležentytė

Rasa
Baležentytė

Grupės vadovė –
Erika Karpienė,
specialioji
pedagogė
Psichologė –
psichoterapeutė
Vaida Jakaitienė

Erika Karpienė

Registracija el. paštu
ppt@rspt.lt arba telefonu
(8 428) 51571

Tėvai,
24, 31 d.
V. Grybo g. 33,
Vaida Jakaitienė
mokytojai,
8.30 val.
Raseiniai
švietimo
pagalbos
specialistai
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TARPINSTITUCINIS KOORDINAVIMAS
Projekto „KAM 54+“
Neformalaus
Spalio mėn.
VšĮ Raseinių
Silva

Registracija el.paštu
vaida.jakaitiene@rspt.lt
arba telefonu (8 428)
51571

52. Mokinių pažintinių gebėjimų
lavinimo praktiniai
užsiėmimai
53.

Mažvydo
gimnazijos,
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
mokyklosdaugiafunkcio
centro,
Ilgižių
mokyklosdaugiafunkcio
centro 1 klasės
mokiniai
Nemakščių
Martyno
Mažvydo
gimnazijos,
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
mokyklosdaugiafunkcio
centro 5 klasės
mokiniai

Grupiniai mokymai
„Mokykla tėvams ir
auklėtojams“ (40 val.)

Antrų klasių
mokiniai

21-25 d.

Nemakščių
Martyno
Mažvydo
gimnazija,
Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
mokykladaugiafunkcis
centras

PREVENCINĖ VEIKLA
10, 17, 24 d.
V. Grybo g. 33,
15.30 val.
Raseiniai

Savanorystės veiklų
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55.

veiklų įgyvendinimas

suaugusiųjų
švietimo teikėjai

Bendro veiklų plano
rengimas

Neformalaus
suaugusiųjų
švietimo teikėjai

„Erasmus +“ projektas
„Andragogo misija: suteikti
besimokančiam sparnus“
(Dalyvavimas partnerio
statusu)
57.
„Erasmus“ KA1 projektas
„Suaugusiųjų švietėjų
bendrųjų gebėjimų
tobulinimas remiantis
Vokietijos patirtimi“
(Dalyvavimas partnerio
statusu)
58.
Rajoninio kvalifikacijos
tobulinimo grįžtamojo ryšio
modelio rengimas.
„Nemakščių Martyno
Mažvydo gimnazijos
išorinio vertinimo
tobulintinų sričių
aptarimas“ ir apvalaus stalo
diskusija „KT ugdymo
įstaigoje galimybės ir
kryptys, KT grįžtamasis
ryšys“
59.
Dalyvavimas ilgalaikės
neformaliojo švietimo
lyderystės programoje
56.

LSŠA
Įstaigos narės

Spalio mėn.

dienos centras
„Vilties takas“,
VšĮ Raseinių
neįgaliųjų dienos
užimtumo centras
-

-

PROJEKTAI IR KITA VEIKLA
Spalio mėn.
Reda Kunickienė

Konsorciumo
„Kartu“ nariai

Spalio mėn.

-

Nemakščių
Martyno
Mažvydo
gimnazijos ir
Raseinių rajono
švietimo
pagalbos
tarnybos
atstovai

Spalio mėn.

Nemakščių
Martyno
Mažvydo
gimnazija

Tarnybos
darbuotojai

Spalio mėn.

V. Grybo g. 33,
Raseiniai

Morkevičienė

priimančiose įstaigose
planavimas ir
įgyvendinimas

Silva
Morkevičienė

Informaciją apie siūlomus
renginius pateikti adresu
silva.morkeviciene@rspt.lt
iki spalio 25 d.

Silva
Morkevičienė

Saulė Sitavičienė, Reda Kunickienė
Nijolė
Vežbavičienė

Vykdomos
projekto veiklos

Silva
Morkevičienė

Reda Kunickienė, Reda Kunickienė
Saulė Sitavičienė

Veiklų įgyvendinimas

Veiklų įgyvendinimas

Veiklų planavimas

-
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60.

„Lyderių laikas“
Tarnybos darbuotojų
susirinkimai

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
ir Mobilios
švietimo pagalbos
teikimo
komandos
darbuotojai
Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyriaus
darbuotojai

8, 22 d.
15.30 val.

V. Grybo g. 33,
Raseiniai

Reda Kunickienė Reda Kunickienė

-

7, 14, 21, 28 d.
9.00 val.

T. Daugirdo g.
7, Raseiniai

Reda Kunickienė Reda Kunickienė

-

_________________________________
P. S. Dalyvio mokestį sudaro kvalifikacijos 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.

