
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

 

2019 M. BALANDŽIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 
Data Priemonės pavadinimas Vieta Laikas 

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 arba el. paštu monika.gute@vspt.lt 
04- Kalbų kursai  VŠPT Pagal 

tvarkaraštį 

04-08 Mokymų ,,Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi planavimas“ I dalis (8 ak. val.)  

Mokymai nemokami.  
Registracija būtina iki balandžio 3 d. Vietų skaičius ribotas. 

VŠPT 9.30 

04-11 

04-18 

„Efektyvios tėvystės“ programos tėvams (globėjams) II 

dalis „Vaiko jausmų atpažinimas ir įvardijimas“  
Registracija telefonu 8 386 60099 arba el. paštu 

alesia.blium@vspt.lt. 

VŠPT 16.30-18.00 

04-24 Mokymų ,,Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi planavimas“ II dalis (8 ak. val.) 

VŠPT 10.00 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 arba el. paštu monika.gute@vspt.lt 
04-01 -

05 

Edukacinių renginių ciklas ,,Jaunasis pianistas-scenos 

artistas“ (9 val.). Lektoriai – pagal ciklo programą. 
Ciklas nemokamas. (Pažymėjimas – 1 Eur). 

Č. Sasnausko 

menų mokykla 

Pagal 

programą 

04-10 

04-17 

 

Modulinių mokymų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, 

mokytojo padėjėjams „Vaiko gerovė ankstyvajame 

ugdyme“ V, VI dalys.  

Lektoriai – pagal modulinio mokymo programą. 

Lopšelis-

darželis 

„Auksinis 

raktelis“ 

13.30 

04-15 Pristatymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogams ,,Interaktyviosios IT dirbtuvės su 

edukaciniais robotukais“ (3 ak. val.). Lektoriai –  UAB 

,,Biznio mašinų kompanija“ atstovai. 
Pristatymas nemokamas. (Pažymėjimas – 1 Eur). 

Registracija būtina iki balandžio 11 d. 

VŠPT 12.30 

04-16 Seminaras mokyklų bendruomenių komandoms ,,Smurto 

prevencija: socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymas“ (6 ak. val.). Lektorius – pagal seminaro 

programą.  
Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupėje iki  15 dalyvių arba 21 

Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. (Pažymėjimas – 1,00 

Eur). 

Registracija būtina iki balandžio 5 d. 
P. S. Nesusidarius grupei, seminaras nevyks. 

VŠPT 12.00 

04-24 Praktikumas ,,Kvilingas“ (2 ak. val.). Lektoriai – UAB 

,,Imsema“ atstovai. 

Praktikumo kaina – 10 Eur. (Pažymėjimas – 1 Eur). 

Registracija būtina iki balandžio 12 d. 

P. S. Nesusidarius grupei, praktikumas nevyks. 

VŠPT 12.30 

METODINĖ VEIKLA 
04- Metodinių dienų dalyvio anketos teikimas (anketa 

pridedama) 

VŠPT Darbo metu 

04-02 Pradinių klasių mokytojų metodinė diena VŠPT 14.00 

04-03 Muzikos mokytojų metodinė diena VŠPT 15.00 
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04-04 Kūno kultūros mokytojų metodinė diena VŠPT 15.00 

04-09 Draugystės progimnazijos muzikos mokytojos  

A. Kozlovskajos ir matematikos mokytojos metodininkės  

S. Zherlitsynos atvira integruota muzikos ir 

matematikos pamoka 5b klasėje ,,Trupmenos“ 

Draugystės 

progimnazijos 

313 kabinetas  

8.00 

04-09 Švietimo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis VŠPT 14.00 

04-09 Matematikos mokytojų metodinė diena VŠPT 15.00 

04-10 Vokiečių kalbos mokytojų metodinė diena VŠPT 15.00 

04-11 Draugystės progimnazijos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės N. Furašovos ir fizikos mokytojos 

metodininkės O. Kunafinos atvira pasaulio pažinimo ir 

fizikos pamoka 5b klasėje ,,Elektros grandinė“ 

Draugystės 

progimnazijos 

112 kabinetas  

10.55 

04-11 Gamtos mokslų mokytojų metodinė diena VŠPT 15.00 

04-17 Technologijų mokytojų metodinė diena VŠPT 15.00 

04-18 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė 

„Ikimokyklinukų bendrųjų kompetencijų ugdymas 

pasitelkiant pasakas, dainas, smulkiąją tautosaką ir 

žaidimus“ 

Lopšelis-

darželis 

,,Auksinis 

raktelis“ 

10.00 

04-18 Informacinių technologijų ir ekonomikos mokytojų 

metodinė diena 

VŠPT 15.00 

04-23-

26 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų teatro festivalis ,,Pasakų 

šalyje“ 

Lopšelis-

darželis 

,,Auksinis 

gaidelis“ (VPC) 

Pagal 

programą 

04-25 Mokyklų bibliotekininkų metodinė diena VŠPT 10.00 

04-30 Rusų kalbos mokytojų metodinė diena VŠPT 15.00 

PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ METODINIO BŪRELIO 

SAVAITĖ TĖVAMS IR PEDAGOGAMS ,,UGDOMĖS KARTU“ 

04-16 Atviras logoritmikos užsiėmimas ,,Garsų ir judesių 

pasaulyje“. Kviečiami tėvai ir pedagogai 

Lopšelis-

darželis 

,,Kūlverstukas“ 

10.00 

04-16 Praktikumas tėvams ,,Mokinių dėmesio lavinimas” ,,Verdenės“ 

gimnazijos 

215 kabinetas 

17.30 

04-18 Paskaita tėvams ir pedagogams  „Kaip  padėti  vaikui 

pasiruošti mokyklai” 

Lopšelis-

darželis 

,,Kūlverstukas“ 

16.30 

04-18 Konsultacija būsimųjų pirmokų tėvams ,,Padėsime vaikui 

sėkmingai mokytis“ (disgrafijos, disleksijos  prevencija) 

Draugystės 

progimnazija 

17.30 

04-19 Praktinė veikla „Žaidžiu su draugais“ Lopšelis-

darželis 

„Gintarėlis“ 

 

10.00 

RENGINIAI, SKIRTI TARPTAUTINEI VAIKŲ KNYGOS DIENAI 

04-01-

30 

,,Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos 

ekspertės D. Savičienės vadovaujamos 2a klasės mokinių 

piešinių paroda ,,Paukščiai sugrįžo“ 

,,Verdenės“ 

gimnazijos 

informacijos 

centras 

Darbo metu 

04-02 ,,Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės A. Kurpienės atviras renginys 1-4 klasių 

mokiniams ,,Valandėlė su knyga“  

,,Verdenės“ 

gimnazijos  

aktų salė 

10.50 

04-03 ,,Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vedėjos V. Vikonytės 

kūrybinės dirbtuvės su 2a klasėje ,,Pavasariniai paukščiai“ 

,,Verdenės“ 

gimnazija 
10.50 

04-04 ,,Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vedėjos V. Vikonytės 

kūrybinės dirbtuvės su 3b klasėje ,,Pavasariniai paukščiai“ 

,,Verdenės“ 

gimnazija 
10.50 



OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS 
04-02 Bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių anglų kalbos 

olimpiada 

Draugystės 

progimnazija 

12.00 

04-04-

06 

Fizikos šalies olimpiada. Dalyvis bus informuotas. Panevėžio Juozo 

Balčikonio 

gimnazija 

Bus pranešta 

vėliau 

04-04-

06 

Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos šalies olimpiada. 

Dalyviai bus informuoti. 

Kauno 

Aleksandro 

Puškino 

gimnazija 

Bus pranešta 

vėliau 

04-05 Technologijų šalies olimpiada. Dalyviai bus informuoti. Zarasų žemės 

ūkio mokykla 

Bus pranešta 

vėliau 

04-09 Rusų (gimtosios) kalbos konkursas 8-ų klasių mokiniams 

 

,,Gerosios 

vilties“ 

progimnazija 

13.00 

04-11 Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų 5-8 klasių 

mokinių kūrybinio rašymo konkursas „Kalbos skrynelę 

atvėrus“ 

Draugystės 

progimnazija 

12.00 

04-12-

13 

Respublikinis anglų kalbos konkursas. Dalyvis bus 

informuotas. 

Palangos Vlado 

Jurgučio 

pagrindinė 

mokykla 

Bus pranešta 

vėliau 

04-12-

13 

Istorijos šalies olimpiada. Dalyvis bus informuotas. Druskininkų 

„Ryto“ 

gimnazija 

Bus pranešta 

vėliau 

04-12-

13 

Meninio skaitymo konkurso šalies etapas. Dalyvis bus 

informuotas. 

Anykščių Jono 

Biliūno 

gimnazija 

Bus pranešta 

vėliau 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 
04-02 

04-09 

04-18 

04-23 

Konsultacijos dėl kompleksiniam įvertinimui teikiamų 

dokumentų rengimo 

 

VŠPT 13.00-15.00 

04-03 Konsultacija tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams „Pagalba vaiko sėkmei“ 

 

„Gerosios 

vilties“ 

progimnazija 

13.30 

04-12 Individualios konsultacijos tėvams ir 1-8 klasių 

pedagogams dėl didelį mokymosi potencialą turinčių 

mokinių įvertinimo 

VŠPT 14.00-16.00 

04-16 Konsultacija tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams „Pagalba vaiko sėkmei“ 

 

Lopšelis-

darželis 

„Gintarėlis“ 

13.30 

04-16 Konsultacija tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams „Pagalba vaiko sėkmei“ 

 

Lopšelis-

darželis 

„Ąžuoliukas“ 

15.15 

04-30 Metodinė diena, skirta švietimo įstaigų pedagogų, VGK 

narių konsultavimui 

VŠPT 13.00-15.00 

 

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. 

 

______________ 

http://vspt.lt/
http://www.visaginas.lt/


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 

 

 

 


