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

0505-13

05-14
05-16
05-23

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

tvarkaraštį

Mokymų ,,Suaugusiųjų neformaliojo švietimo projektų
rengimas ir įgyvendinimas“ (pagal projektą
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“) I dalis (8 ak. val.)
Mokymų ,,Suaugusiųjų neformaliojo švietimo projektų
rengimas ir įgyvendinimas“ II dalis (8 ak. val.)
„Efektyvios tėvystės“ programos tėvams (globėjams) III
dalis „Kaip (ir ar galima?) drausminti vaikus?“

VŠPT

10.00

VŠPT

8.30

VŠPT

16.30-18.00

Registracija telefonu 8 386 60099 arba el. paštu
alesia.blium@vspt.lt.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Būtina išankstinė registracija telefonu (8 386) 60 099 arba el. paštu monika.gute@vspt.lt
05-08
Modulinių mokymų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
Lopšelis-darželis
13.30
05-22
ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams,
„Auksinis
mokytojo padėjėjams „Vaiko gerovė ankstyvajame
raktelis“
ugdyme“ VII, IX dalys.
Lektoriai – pagal modulinio mokymo programą.
05-15
Pristatymas ,,Nauji anglų kalbos mokomieji leidiniai“.
,,Žiburio“
12.00
Lektoriai – UAB ,,Litterula“ atstovai.
pagrindinė
Pristatymas nemokamas. (Pažymėjimas – 1,00 Eur).
mokykla
Registracija būtina iki gegužės 13 d.
P. S. Nesusidarius grupei, pristatymas nevyks.

05-15

Seminaras ,,Kaip mokyti apie Europos Sąjungą“ (6 ak.
val.). Lektoriai – pagal seminaro programą.

VŠPT

12.00

Česlovo
Sasnausko menų
mokykla

10.00

VŠPT

Darbo metu

VŠPT
,,Gerosios vilties“
progimnazijos
aktų salė

15.00
8.55

,,Verdenės“
gimnazija
VŠPT
VŠPT

14.00

Seminaras nemokamas. (Pažymėjimas – 1,00 Eur).

Registracija būtina iki gegužės 6 d.
P. S. Nesusidarius grupei, seminaras nevyks.

05-15

Praktikumo ,,Fortepijoninių pjesių interpretavimas“ I
dalis (16 ak. val.). Lektoriai – pagal praktikumo programą.
Praktikumas nemokamas. (Pažymėjimas – 1 Eur).

05-07

Registracija būtina iki gegužės 13 d.
METODINĖ VEIKLA
Metodinių dienų dalyvio anketos teikimas (anketa
pridedama)
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų metodinė diena
,,Gerosios vilties“ progimnazijos geografijos mokytojos
metodininkės V. Kločko ir istorijos vyresniosios
mokytojos J. Jablonskienės atviras renginys ,,Mes
europiečiai“
Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio posėdis

05-07
05-08

Anglų kalbos mokytojų metodinė diena
Geografijos mokytojų metodinė diena

0505-02
05-07

15.00
15.00

05-09
05-10

05-14
05-15

05-15
05-16
05-21

05-30

05-0204

05-04

05-14

05-21

Švietimo pagalbos specialistų metodinė diena
VŠPT
,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių
,,Žiburio“
mokytojos I. Gaidienės atvira pamoka 4b klasėje ,,Oi tu,
pagrindinės
rugeli, brangus grūdeli“, skirta vaikų lopšelio-darželio
mokyklos
,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams
muzikos salė
Istorijos mokytojų metodinė diena
VŠPT
Draugystės progimnazijos matematikos mokytojos
Draugystės
metodininkės S. Zherlitsynos, informacinių technologijų
progimnazijos
mokytojų metodininkių N. Markelovos ir O. Gorbun
115 kabinetas
integruota matematikos ir informacinių technologijų
pamoka 5b klasėje „Dešimtainės trupmenos“
Dailės mokytojų metodinė diena
VŠPT
Lietuvių kalbos mokytojų metodinė diena
VŠPT
,,Gerosios vilties“ progimnazijos pradinių klasių
,,Gerosios vilties“
mokytojos metodininkės S. Bolya ir lietuvių kalbos
progimnazija
vyresniosios mokytojos D. Cicėnienės atvira integruota
rusų (gimtosios) ir lietuvių kalbos pamoka 1a klasėje
,,Stebuklingas pasakų pasaulis“
Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio
Lopšelis-darželis
posėdis
„Kūlverstukas“
OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS
Jaunųjų filologų konkursas. Dalyvis bus informuotas.
Palangos Vlado
Jurgučio
pagrindinė
mokykla
Dailės šalies olimpiada. Dalyvis bus informuotas.
Mažeikių Merkelio
Račkausko
gimnazija
Rusų (gimtosios) kalbos olimpiada 7-ų klasių mokiniams
Draugystės
progimnazijos
311 kabinetas
Rusų (gimtosios) kalbos olimpiada 5-ų klasių mokiniams
,,Gerosios vilties“
progimnazija

14.00
9.00

15.00
10.55

15.00
15.00
8.55 – 10.35

14.00
Bus pranešta
vėliau
Bus pranešta
vėliau
13.00

12.00

KITI RENGINIAI
05-07

05-09

05-07
05-16
05-21
05-27
05-07
05-15

05-21
05-22

Pristatymas bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų
VŠPT
vadovams, pavaduotojams ,,Pradinio ir pagrindinio
ugdymo planai“
Mokyklų bendruomenėms skirtas ugdymo karjeros
VTVPMC
renginys ,,Karjeros diena“
PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Būtina išankstinė registracija telefonu (8 386) 60 099
Konsultacijos dėl kompleksiniam įvertinimui teikiamų
VŠPT
dokumentų rengimo
Konsultacija tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos
specialistams „Pagalba vaiko sėkmei“
Konsultacija tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos
specialistams „Pagalba vaiko sėkmei“
Paskaita pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams
„Vaiko agresija. Prevencijos ir korekcijos metodai“
Paskaita 1-12 metų vaikų tėvams „Vaiko pyktis ir
agresija. Kaip elgtis?“

„Atgimimo“
gimnazija
„Žiburio“
pagrindinė
mokykla
Lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“
Lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“

10.30
9.00 – 18.00

13.00-15.00

15.00
14.30

13.15
17.00

05-28
05-29

Metodinė diena, skirta švietimo įstaigų pedagogų, VGK
narių konsultavimui
Konsultacija tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos
specialistams „Pagalba vaiko sėkmei“

VŠPT

13.00-15.00

Draugystės
progimnazija

14.00

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

