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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2014-05-06
13.00 val.

2014-04-14
10.00 val.

2014-04-16
10.00 val.

Seminaras tema „Sveiko balso
išsaugojimas ir jo sutrikimų
korekcija“.
Lektorė: Eglutė Šliauterienė,
logopedė, socialinių mokslų
magistrė, Abromiškių
reabilitacijos ligoninės
logoterapeutė.
Gerosios patirties sklaida tema
„Mokymosi motyvacijos
skatinimas“. Lektorė Teresa
Seržantovič, Semeliškių vidurinės
mokyklos socialinė pedagogė, rusų
kalbos mokytoja
Seminaras „Mokyklos veiklos ir
pamokos kokybės tobulinimas
panaudojant IQES online
Lietuva“. Mokymasis
bendradarbiaujant“.
Seminaras skirtas IQES online
Lietuva sistemoje patalpintiems
metodams taikyti pamokose,
seminaro turinys praktinio
pobūdžio, orientuotas į pamokos
tobulinimą, mokinius aktyvinančių

A. Pupininkienė

Visiems dalyko
mokytojams,
logopedams,
specialiesiems
pedagogams

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Iki 2014-04-24 būtina
registruotis tel.: 34271 arba el
paštu: ala.spc@elektrenai.lt
Seminaro kaina priklausys nuo
dalyvių skaičiaus 25 – 40 Lt.
Pažymėjimo kaina – 2 Lt.

L.Bernatavičienė

Rusų kalbos ir kitų
dalykų mokytojai

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Registracija iki 2014-04-11
tel. 39826 lina.spc@elektrenai.lt

V. Kandrotienė

Vienas
deleguojamas
bendrojo lavinimo
mokyklos atstovas,
tikslingiausia – su
mokyklos ugdymo
proceso tobulinimu
bei vertinimu
tiesiogiai susijęs
asmuo, kuris bus
įgaliotas perteikti

Švietimo
paslaugų centras

Seminaras nemokamas.
Seminaras finansuojamas iš ES
projekto „Kokybės vadybos
stiprinimas bendrojo lavinimo
mokyklose (modelių
sukūrimas)“, projekto kodas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001
Būtina išankstinė registracija
iki 2014–04-15, tel. 39 826 arba
el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
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ugdymo metodų taikymą.

2014-04-17
9.00 val.

Konferencija „Klasės auklėtojas
XX a. mokykloje“ (pridedama
programa)

L.Bernatavičienė

2014-04-18
10.00 val.

Seminaras „Neformalaus
ugdymo sąsajos su mokyklos
projektine veikla“.
Lektorė Daiva Chadusevičienė.
Seminaras tema „Karjeros
kompetencijų ugdymas,
pasitelkiant aktyvius teatro
improvizacijos metodus“.
Lektorius: Dainius Palivonas,
renginių vedėjas, karjeros
konsultantas.

V. Kandrotienė

2014-04-22
13.30 val.

A. Pupininkienė

seminaro turinį
savo mokyklos
mokytojams.
P.S. „Versmės“
gimnazija, Vievio
gimnazija,
„Ąžuolyno“
pagrindinė mokykla
gali deleguoti po 2
asmenis.
Klasių auklėtojai,
mokytojai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazijos
mokytojai
Visiems dalyko
mokytojams,
karjeros
koordinatoriams ir
kitiems
specialistams,
norintiems išmokti
aktyvių metodų

Širvintų
„Atžalyno“
progimnazija

Registracija iki 2014-04-04
tel. 39826 (registruojantis
pranešti pasirinktą kūrybinių
dirbtuvių grupę),
lina.spc@elektrenai.lt
Konferencijos dalyvio kaina – 10
Lt (pranešėjams nemokamai)
ŠPC organizuoja pavežėjimą
mokykliniu autobusu.
Išvykstame 8 val. nuo ŠPC.

„Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija
„Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla

Iki 2014-04-16 būtina
registruotis tel.: 34271 arba el
paštu: ala.spc@elektrenai.lt
Seminaro kaina - 5 Lt.
Mokama grynaisiais.
Pažymėjimo kaina – 2 Lt.
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2014-04
(data bus
patikslinta
vėliau)

Seminaras „Mokymasis
mokytis“

L.Bernatavičienė

Elektrėnų pradinės
mokyklos
mokytojai

Elektrėnų pradinė
mokykla

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2014-043,10,17,24
19.00 val.

Praktiniai jogos, meditacijos, V. Kandrotienė
kvėpavimo užsiėmimai.

2014-04-09
10.00 val.

Logopedų ir specialiųjų
pedagogų metodinis pasitarimas
tema „Sunkesnių kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų atvejų
analizė, aptarimas“.
Edukacinė programa su išvyka į
Gruzdžių dvarą dailės ir
technologijų mokytojams tema
„Mataičių juodosios keramikos
dirbtuvės“.

Visi baigę
Gyvenimo meno
arba YES kursus

Švietimo
paslaugų centras

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS

2014-04-14
8.00 val
išvykstame
nuo
„Versmės“
stotelės
8.10 val. –
Vievio stotis
2014-04-30
14.00 val.

A. Pupininkienė
N. Gurinienė

Logopedai ir
specialieji
pedagogai

Pedagoginės
psichologinės
tarnybos
posėdžių salė

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

dailės ir
technologijų
mokytojai

Šiaulių rajonas

Informacinių
technologijų
mokytojai

„Versmės“
gimnazija

Informacinių technologijų
V. Kandrotienė
metodinis pasitarimas.
N. Kriščiūnienė
A.Valentinavičienė
Bandomojo IT valstybinio
brandos egzamino pristatymas ir
aptarimas.

Iš anksto registruotis tel. 34271
arba el. paštu:
ala.spc@elektrenai.lt iki 201404-08

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2014-04-01
2014-04-30

Elektrėnų meno mokyklos
mokinių dailės darbų paroda

A.Pupininkienė
G. Mataitienė

mokinių dailės
darbai

2014-04-01
10.00 val.

Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių šaškių
varžybos

V. Kandrotienė
D. Galinienė
J. Gudeliūnas

5-12 klasių ir 4 ir
žemesnių klasių
mokiniai

Švietimo
paslaugų centro
II aukštas
Švietimo
paslaugų centras

Turime 12 kamštinių stendų
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Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių
finalinės šaškių varžybos
Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių
smiginio varžybos
Matematikos konkursas
„Linksmoji matematika“

V. Kandrotienė
D. Galinienė

4 klasių ir žemesnių
kl. mokiniai

Šiaulių raj.
Kuršėnai

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
Z. Narkeliūnaitė
V. Kandrotienė
D. Jonikienė

Elektrėnų
savivaldybės
mokiniai
5-6 klasių mokinių
komandos

Vievio gimnazija

Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių
finalinės smiginio varžybos
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus
ugdytinių meninio skaitymo
konkursas
Pradinių klasių varžybų
„Šviesoforas“ III etapas
Ukmergės rajone

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
Z. Narkeliūnaitė
A. Pupininkienė

Elektrėnų
savivaldybės
mokiniai
Užsiregistravę
dalyviai, vertinimo
komisija

Vilnius

A.Pupininkienė,
Elektrėnų policijos
komisariato
atstovas

Vievio pradinės ir
Semeliškų vidurinės
mokyklų mokinių
komandos, lydintys
mokytojai.

Ukmergės
rajonas

2013-05-07
Vyks
regioninis
etapas
2014-04-23
10.00 val.

Ekonomikos olimpiada 9-10 kl.
mokiniams

L.Bernatavičienė

Mokiniai

2014-04-23
11.30 val.

Ekonomikos konkursas 9-10 kl.
(tema bus patikslinta)

L.Bernatavičienė

Mokiniai

Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

2014-04-05

2014-04-09

2014-04-10
13.00 val.

2014-04-12

2014-04-22
10.00 val.

Iki 2014-0422 pateikti
dalyvių
vardinę
paraišką
(prisegama)

Vievio gimnazija

Mokykla darželis
„Pasaka“

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, kviesti V.
Kandrotienę.
Mokyklų komandos registruojasi
iki 2014-04-07 el. p.
vievio_mokykla@mail.com arba
tel. 26652.
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, kviesti V.
Kandrotienę.
Nuostatai ir anketa pridedami

Varžybų Elektrėnų
savivaldybės II etapas nebus
organizuojamas.
Šviesoforo nuostatai buvo išsiųsti
švietimo įstaigų elektroniniais
pašto adresais.
Bus organizuojamas mokinių
pavėžėjimas
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2014-04-23
11.00 val.

Pradinių klasių mokinių meninio A. Pupininkienė
skaitymo konkursas

2014-04-23
15.00 val.

Gamtos mokslų laboratorijos
pristatymas. Laboratorinis
darbas „Bioplastiko
gaminimas“.
Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių
orientavimosi sporto finalinės
varžybos
XlV Respublikinis fortepijoninių
ansamblių konkursas festivalis
„Skambinu su draugu“
Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių
finalinės šaškių varžybos
Baigiamasis projekto „Ugdymo
karjerai ir stebėsenos modelių
sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime ir profesiniame mokyme“
renginys – „Apskritasis
diskusijų stalas“.

V. Kandrotienė
B. Morkūnienė

Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių virvės
traukimo varžybos

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
R. Triponas

2014-04-25

2014-04-25
10.00 val.
2014-04-26

2014-04-28
14.00 val.

2014-04-29

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
G. Jorudienė
O. Navickienė

Užsiregistravę
dalyviai, vertinimo
komisija
Chemijos mokytojai

Mokykla darželis
„Pasaka“

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazijos
mokiniai
Vaikai, tėvai,
mokytojai, komisija

Marijampolė

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, kviesti V.
Kandrotienę.

Elektrėnų meno
mokykla

Maloniai kviečiame
dalyvauti !

Nuostatai ir anketa pridedami

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

V. Kandrotienė
D. Galinienė

5-12 klasių mokiniai Marijampolė

A.Pupininkienė
G. Užkurėnaitė

Karjeros
koordinatoriai,
konsultantė,
Švietimo skyriaus
vyr. specialistė
L. Viktoravičienė ir
jaunimo reikalų vyr.
specialistė
N. Pulauskienė,
Lietuvos mokinių
sąjungos atstovai.
Ne jaunesni kaip 12
metų mokiniai

Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Aptarsime kas mums pavyko,
kokie planai ir veiklos po
projekto

Elektrėnų sporto
mokykla

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, kviesti V.
Kandrotienę.
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2014-04-02
9.00 val.

PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.

M.Sajetienė
O.Stasiulevičienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos VGK,
pedagogai.
Tėvai, globėjai.

2014-04-09
14.00 val.

Konsultacinė diena: Kietaviškių
pagrindinėje mokykloje.

M.Sajetienė
R.Matonienė

2014-04-15
17.30 val.

Efektyvios tėvystės įgūdžių
mokymo grupė.

I.Puronienė
A.Lauciuvienė

2014-04-16
11.00 val.

Konsultacinė diena: Elektrėnų
,,Ąžuolyno“ pagrindinėje
mokykloje.

M.Sajetienė
A.Skučienė

2014-04-23
13.00 val.

Konsultacinė diena: Vievio
lopšelyje – darželyje ,,Eglutė“.

M.Sajetienė
V.Petravičienė

2014-04-30
9.00 val.

PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Semeliškių
vaikų darželyje.

M.Sajetienė
A.Būdėnienė

Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Semeliškių vaikų
darželis.

2014-04-30
14.00 val.

Konsultacinė diena: Elektrėnų
,,Versmės“ gimnazijoje.

M.Sajetienė
V.Žigutienė

Elektrėnų
,,Versmės“
gimnazijos VGK,
pedagogai.

Elektrėnų
,,Versmės“
gimnazija.

Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
pagrindinės
mokyklos VGK,
pedagogai.
Vievio l/d ,,Eglutė“
VGK, pedagogai.

Pylimų vaikų
lopšelis darželis.

PPT mobilios grupės specialusis
pedagogas atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784.

Kietaviškių
pagrindinė
mokykla.

PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.
Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla.

Užsiregistravę dalyviai.

Vievio l/d
,,Eglutė“.

PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.
PPT mobilios grupės specialusis
pedagogas atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784

PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.

PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
2014-04-10 Floristikos praktinis užsiėmimas
13.00 – 15.00 tema „Papuoškime namus
Velykoms“
val.
Lektorė: floristė Giedrė Tartėnienė

KULTŪROS IR MENO FAKULTETAS
A. Pupininkienė
Kultūros ir meno
2 aukštas, posėdžių
fakulteto studentai salė

Registruotis iki 2014-04-07 tel.
34271
Dalyvių skaičius – 17.
Atsinešti kiaušinių lukštų (tuščio
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2014-04-17
Nuo 14.30
val
renkamės
švietimo
centre.
Užsiėmimas
vyks iki
16.30 val.
2014-04-24
8.30 val.
išvažiuojame
nuo švietimo
centro

2014-04-29
12.00 val.

2014-04-01
15.00 val.

Praktinis užsiėmimas tema
„Kalendorinės lietuvių liaudies
šventės“

A. Pupininkienė

Kultūros ir meno
fakulteto studentai

Elektrėnų meno
mokykla, dailės
skyrius

A. Pupininkienė
Kultūros ir meno
Pakruojo dvaras
Edukacinė kelionė į Pakruojo
dvarą tema „Susitikimas su
fakulteto studentai
baronaite Aleksandrina“
Programoje jūsų laukia:
Pasivaikščiojimas po dvarą ir jo
apylinkes su gidu, filmo peržiūra,
nuotrauka su atributais:
skrybėlaitėmis, (vyrai su cilindrais,
lazdelėmis), vėduoklėmis,
papuošalais ir kt.
III amžiaus universiteto studentų
A.Pupininkienė
Visų fakultetų
Elektrėnų viešoji
L. Bernatavičienė
studentai
biblioteka
mokslo metų pabaigos šventė
V. Kandrotienė
SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
V. Kandrotienė
TAU studentai
Švietimo paslaugų
Paskaita „Sveikatos stiprinimo
metodai“. Lektorė - Lietuvos
centras
sveikuolių sąjungos ir Vidūno
draugijos garbės narė, knygų
sveikatos tema autorė, chemijos
mokslų daktarė, docentė –
Ksavera Vaištarienė.

kiaušinio lukštas, skeltas per
pusę).
Už priemones atsinešti
5 Lt.
Registruotis iki 2014-04-10 tel.
34271
Atsinešti 4 – 5 kietai virtus
kiaušinius bei aštrius įrankius:
žirklutes, manikiūro priemones ar
kitą.
Dalyvių skaičius – 15.

Registruotis iki 2014-04-17 tel.
34271
Dalyvių skaičius – 18.
Programos kaina asmeniui –
14 Lt.
Tačiau su savimi pinigėlių
turėkite daugiau
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V. Kandrotienė
TAU studentai
Švietimo paslaugų
Paskaita „Pavasario dovanos
centras
sveikatai“. Lektorė - žolininkė,
knygos „Liaudies išmintis pataria“
autorė Birutė Martišienė.
TAU studentai
Švietimo paslaugų
2014-04-22 Paskaita „Natūralios priemonės V. Kandrotienė
centras
15.00 val.
odos grožiui ir sveikatai“.
Lektoriai Ieva ir Tomas.
ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS
L.Bernatavičienė
TAU studentai
Molėtai
2014-04-02 Ekskursija į Molėtų kraštą,
(trečiadienis) etnokosmologijos muziejų
800-1400
L.Bernatavičienė
TAU studentai
Rumšiškės
2014-04-09 Ekskursija į Rumšiškių Lietuvos
(trečiadienis) liaudies muziejų. Edukacinė
800-1400
programa „Žvakių liejimas““
L.Bernatavičienė
TAU studentai
Kernavės muziejus
2014-04-18 Ekskursija į Kernavės
(trečiadienis) archeologinės vietovės muziejų.
800-1400
Edukacinė programa „Gelerija
„Šulinys““ su skulptoriumi
Henriku Orakausku ir
ekskursija.
2014-04-15
15.00 val.

2014-04-23 Ekskursija į Botanikos ir
(trečiadienis) Bernardinų parkus
800-1400
2014-04-07
15.00 val.
2014-04-14
15.00 val.
2014-04-28
15.00 val.

L.Bernatavičienė

TAU studentai

Vilnius

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Praktinis darbas kompiuteriu
V.Pranckevičienė
TAU studentai
Kompiuterių klasė
2 grupė
Praktinis darbas kompiuteriu
L.Bernatavičienė
TAU studentai
Kompiuterių klasė
1 grupė
Praktinis darbas kompiuteriu
V.Pranckevičienė
TAU studentai
Kompiuterių klasė
2 grupė

__________________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI

Dalyvio vardas, pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo vardas,
pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija

__________________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI

Dalyvio vardas, pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo vardas,
pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.1 VT - 36
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO
ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ
IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
MENINIO SKAITYMO KONKURSO NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šiuo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams, skirtu
renginiu siekiama ugdyti vaikų meno bei kūrybos poreikį, skatinti domėtis literatūra, puoselėti
meninio žodžio suvokimą.

2. DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų teikiančių bendrąjį išsilavinimą, pradinių klasių
mokiniai, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai.

3. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
Konkursas organizuojamas 2 - jose amžiaus grupėse: ikimokyklinio bei priešmokyklinio
ugdymo auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams.
Konkursas vyksta dviem etapais:
■ Pirmasis etapas vyksta ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose. Už renginio
organizavimą atsakingos renginį organizuojančios įstaigos. Iš kiekvienos įstaigos ne daugiau
kaip penki geriausi, originaliausi skaitovai dalyvauja konkurso II – ajame etape.
■ Antrasis etapas vyksta savivaldybėje. Jį organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo
paslaugų centras. I – ojo etapo organizatoriai iki Švietimo paslaugų centro veiklos plane
nurodytos dienos pristato užpildytas trijų geriausių skaitovų anketas.

4. REPERTUARAS
Skaitovai pasirinktinai gali deklamuoti poezijos kūrinį arba prozos ištrauką. Kūrinys skaitomas
lietuvių kalba. Kūrinio trukmė – 3 minutės.
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA
II – ojo etapo konkurso laikas ir vieta skelbiama Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų
centro veiklos plane (balandžio mėnesio)
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.
Nuostatus paruošė ŠPC specialistė – metodininkė Ala Pupininkienė, 34271
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Pradinių (1–4) klasių mokinių
konkurso „Šviesoforas“ nuostatų
1 priedas
………………………………........................................………..............................................
(mokyklos pavadinimas)

TVIRTINU
Direktorius
...................................................
(parašas)

...................................................
(vardas, pavardė)

..................................................
(data)

PRADINIŲ (1–4) KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSO „ŠVIESOFORAS“
VARDINĖ PARAIŠKA
.......................................
(data)

.......................................
(vieta)

Prašome leisti dalyvauti konkurso .....................................................................................
(rajoniniame, regioniniame, nacionaliniame)

etape, kuris vyks ...............................................................................................................................
(varžybų data, vieta)

šiems mokiniams:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Mokinio vardas, pavardė

Gimimo data

Klasė

Komandos vadovas .........................................................................................................................
(parašas, vardas, pavardė)
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Konferencija „Klasės
auklėtojas XXI amžiaus
mokykloje“
2014 m. balandžio 17 d.
Širvintos
8.30 - 9.00 Registracija.
9.00-10.45 Pranešimai:
 „Klasės auklėtojo įtaka vaiko sėkmei “. Sigutė Davidavičienė, Alionių pagrindinė
mokykla;
 „Mokinių pažinimas - kelias į sėkmę“. Rasa Martinaitienė, Širvintų Lauryno Stuokos –
Gucevičiaus gimnazija;
 „Linksmieji žaidimai siekiant pažinti save ir savo draugą". Aldona Kučinskienė, Elektrėnų
„Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla.
 „Klasės vadovo veiklos efektyvinimo būdai ir priemonės“. Renata Blusevičienė, Širvintų
„Atžalyno“ progimnazija;
 „Klasės bendruomenės ugdymas“. Lena Vaitkūnienė, Širvintų pradinė mokykla;
 „Klasės auklėtojo tikslingo bendradarbiavimo su tėvais įtaka mokinių kompetencijų
ugdymui“. Svetlana Paliukėnienė, Širvintų pradinė mokykla;
10.45 – 11.15 Pertrauka.
11.15 – 13.00 Pranešimai:
 „Klasės auklėtojo veikla organizuojant netradicinio ugdymo dienas “. Audronė
Dabravolskienė, Violeta Grudzinskaitė, Gelvonų vidurinė mokykla;
 „Klasės auklėtojo veikla vykdant prevencinį darbą“. Dalia Jutelienė, Rita Karbočiuvienė,
Bartkuškio pagrindinė mokykla;
 ,,Klasės auklėtojos dienoraštis". Jūratė Mačiulienė, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija;
 „XXI a. auklėtojas mokinio akimis“. Dovilė Marcikevičienė, Elektrėnų savivaldybės Vievio
gimnazija;
 „Vaiko teisių padėtis rajone. VTAS specialistų ir klasės auklėtojų bendradarbiavimo
galimybės“. Tadas Žiedovainis, Širvintų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių
skyrius;
 „Muziejaus edukacinės programos - nuo ikimokyklinuko iki gimnazisto“. Jonas
Vitkūnas, Kernavės archeologinės vietovės muziejus;
 „Klasės auklėtojo veiklos efektyvinimas“. Regina Jagminienė, Širvintų rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

13
13.10-13.20 Pertrauka.
13.20-15.00 Kūrybinės dirbtuvės:
 „Vystomasis bendradarbiavimas“. Moderatorė M. Sutkienė, Nacionalinė nevyriausybinių
vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma. Grupė - 30 žmonių.
Netradicinio kino „Saulės mamos“ žiūrėjimas ir aptarimas.
 „Forumo teatras klasės auklėtojo veikloje“. Moderatorė V. Jakševičiūtė,
„Skaros“ metodas. Moderatorės B. Kasparienė, K. Mikolajūnienė.
Forumo teatro ir „Skaros“ metodo naudojimas dirbant su klase. Grupė – 10 žmonių.
„Skara“ - didaktinė priemonė, lavinanti vaikų bendravimo, koordinacijos, kūrybingumo ir
vaizduotės įgūdžius, skatinanti vaikų kritinį mąstymą, tarpusavio bendravimą bei gebėjimą
dirbti grupėse. Naudojama klasės valandėlių metu, išvykose, susitikimams su tėvais.
 „Į vaiką – per žaidimą“. Moderatorė J. Korsakienė. Grupė – 10 žmonių.
VŠĮ „Vikingų kaimas“ edukacinių programų, stalo žaidimų panaudojimo galimybės klasės
auklėtojo veikloje.
 „Paprasti dalykai, kuriantys stebuklą klasėje“. Moderatorė D. Chadusevičienė.
Grupė – iki 20 žmonių.
Kartais maži dalykai, konstruojami patyriminės pedagogikos principais, padeda kurti
didelius stebuklus klasėje - atrasti vaikams jų vertybes, įgalinti juos keisti savo elgesį.
Patyriminės pedagogikos abėcėlė ir panaudojimas klasės auklėtojo darbe.
 „Pradinių klasių mokytojo pagalba mokantis skaičiuoti, skaityti“. Moderatorės R.
Kazlauskienė, D. Dalalienė. Grupė – iki 20 žmonių.
 Skaičių sandaros mokymasis. Kai nesiseka sudėti, atimti, peržengiant dešimtį
(sudedame, atimame pirštais).
 Raidžių atpažinimas, įsiminimas. Skaitymas vertikalia kryptimi. Pasislėpusių raidžių,
žodžių skaitymas/iškodavimas. Skaitymo įgūdžių lavinimas žaismingomis kalbos
ugdymo priemonėmis.
 Pagalba vaikams ir mokiniams, turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos,
rašymo sutrikimų.

 „Aš galiu“. Moderatorė O. Gerviatovič.
Psichologinis užsiėmimas „Aš galiu“. Grupė iki 20 žmonių.
 Bendravimo įgūdžių tobulinimas.
 Streso valdymas.
 Pasitikėjimo savimi ugdymas.
 Emocinės būsenos palaikymas.

 „Neformaliojo ugdymo galimybės mokykloje“. Moderatorė G. Tumosaitė, Ugdymo
plėtotės centras. Grupė – iki 20 žmonių.
Neformaliojo ir formaliojo ugdymo dermė, neformaliojo ugdymo galimybės ir nauda
mokyklos bendruomenės kontekste, praktiniai neformaliojo ugdymo metodinių principų
panaudojimo klasės auklėtojo darbe aspektai.

