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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2015-06-08
12.00 val.

2015-06-10
8.30 val.

2015-06-02
11.00 val.

Seminaras „Debatų
A. Pupininkienė
metodikos integravimas į
neformalųjį ugdymą“.
Lektorė: Juodšilių „Šilo“
gimnazijos anglų kalbos
mokytoja ekspertė, debatų
trenerė Aušra Storoženkienė.
Seminaro metu bus
pademonstruotas vienas iš
debatų stilių – forumo debatai.
Jį gali stebėti arba tik
seminaro dalyviai,
arba/ ir pakviesti mokiniai.
Edukacinė išvyka „Molėtų
L.Bernatavičienė,
rajono gamtos, istorijos ir
R.Peleckienė
kultūros paveldo elementų
integravimas pamokose“.
Seminaras „Bendravimo su
žiniasklaida ypatumai“
švietimo įstaigų vadovams ir
pavaduotojams. Programa:
1. Darbo su žiniasklaida
specifika, bendravimo ir

V.Kandrotienė

Mokytojams,
klasių vadovams

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Seminaras nemokamas, tačiau
kainuos metodinė medžiaga
(knyga ir DVD) – 10 Eur.
Mokestis privalomas
dalyvaujant seminare. Galima
mokėti iš krepšelio lėšų. Bus
išduodamas 6 val. kval.
pažymėjimas.
Iki 2015-06-04
registruotis telefonu 34271
arba el.p.:
ala.spc@elektrenai.lt

Istorijos,
geografijos,
biologijos,
ekonomikos,
chemijos, fizikos
mokytojai
Įstaigų vadovams,
pavaduotojams

Molėtų rajonas

Registracija iki 2015-06-05
tel. 39 826 arba el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Registracija
iki 2015-05-29 tel. 39 826 el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt
Seminaro kaina – nuo 15 iki 25
Eur (priklausys nuo dalyvių
skaičiaus)

2015-06-04
10.00 val.
2015-06-08
14.00 val.
2015-06-17
10.00 val.

2015-06-02
17.30 val.

pozityvaus komunikavimo
ypatumai
2. Interviu metu žinios
akcentavimas, verbaliniai
aspektai, kūno kalba, aplinka,
Lektorė Lidija Laurinčiukienė
– žurnalistė, ryšių su
visuomene specialistė,
asmenybės augimo ir
tobulinimo trenerė, verslo ir
švietimo organizacijų,
valstybės tarnybos ir
nevyriausybinių organizacijų
konsultantė. Keliolikos knygų
bendraautorė, autorė ir
sudarytoja. Aukštųjų mokyklų
dėstytoja.
Gerosios patirties sklaida
V.Kandrotienė
Socialiniai
Semeliškių gimnazija Išvykstame nuo švietimo
tema „Socialinio pedagogo
pedagogai
paslaugų centro
darbo vietos įrengimas.
Pildoma dokumentacija“
O. Apanavičienės gerosios
V.Kandrotienė
Psichologai
Švietimo paslaugų
patirties sklaida tema „Dailės
centro posėdžių salė
terapijos metodas/ užsiėmimas
„Baimės kaukės“
Seminaras „Mokyklos
V.Kandrotienė
Vievio pradinės
Vievio pradinė
veiklos kokybės įsivertinimo
mokyklos
mokykla
rodikliai“
kolektyvas
Lektorė - įsivertinimo
konsultantė Jolita
Abraškevičienė
KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
Bendravimo su vaikais
L.Bernatavičienė,
Tėvai
Elektrėnų švietimo
tobulinimo kursai
A.Sasnauskienė
paslaugų centras

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2015-06-08

Metodinis pranešimas

A. Pupininkienė

Muzikos

Elektrėnų meno

15.30 val.
2015-06-06

„Vaiko muzikalumo
R. Bartkienė
mokytojams
mokykloje, 103 kab.
puoselėjimas".
OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
Olimpinio festivalio finalinės D. Galinienė
Mokinių komandos
lengvosios atletikos atskirų
J. Martišienė
rungčių varžybos	
  

2015-06-06/07

Olimpinio festivalio finalinės
futbolo varžybos	
  

2015 – 06 – 18
10.00 val.

Elektrėnų savivaldybės
ugdymo įstaigų vaiko
gerovės komisijų
pirmininkų metodinis –
dalykinis pasitarimas.
Prašome pasirengti pristatyti
aptarimui ir/ar diskusijai Jūsų
įstaigai aktualius klausimus,
susijusius su vaiko gerovės
komisijos darbu.

D. Galinienė
J. Martišienė

Mokinių komandos

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
A.Lauciuvienė
Ugdymo įstaigų
Pedagoginė
vaiko gerovės
psichologinė
komisijų
tarnyba.
pirmininkai
(Neesant galimybės
dalyvauti
pirmininkui, jo
deleguotas
komisijos narys).

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, kviesti J.
Martišienę.
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, kviesti J.
Martišienę.
Kontaktinis asmuo:
A.Lauciuvienė
Tel.: (8-528) 39 784.
Prašome iš anksto informuoti,
jeigu nedalyvausite renginyje.

