ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
GRUODŽIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2014-12- 28 įsakymu Nr. 1VT-62
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2014 m.
gruodžio
1, 2, 3 d.
9.00 val.

2014-12-08
12.00 val.

Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos kursai.
Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa (toliau – Programa) skirta
mokytojams, kurie atestuosis pirmą
kartą, ir atestuotiems mokytojams,
kurie pretenduos įgyti aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją.
Kurso trukmė - 60 val. Lektoriai
Elektrėnų PPT specialistai.
Paskaita, skirta mokytojams,
aktyviai dalyvavusiems metodinėje
veikloje 2014 m. Paskaitos tema
„Kūrybiškumas ir žaismingumas
pamokoje: lengva mokytojui,
įdomu mokiniui“.
Lektorė: Eglė Sirvydytė,

L.Bernatavičienė

Mokytojai, vadovai,
pavaduotojai
ugdymui, skyrių
vedėjai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Kursų kaina – 200 Lt (57,92
Eur)

A. Pupininkienė
V. Kandrotienė
L. Bernatavičienė

Dalyvauja
kviestiniai asmenys

Abromiškių kaimo Renginys nemokamas
svirnas
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2014-12-08
15.00 val.

psichologė, patyrusi jaunimo
stovyklų vadovė, projektų
koordinatorė, lektorė, vokalistė,
kompozitorė, atlikėja.
Šiuolaikinių neurotechnologijų
įrangos (Biofedback,
neurofeedback, Warnk‘e metodas
bei audivizualinės stimuliacijos
įranga) pristatymas paskaita
psichologams, logopedams ir spec.
pedagogams.

A. Pupininkienė

psichologams, spec.
pedagogams,
logopedams

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Iki 2014-12-04 būtina
registruotis el.p.:
ala.spc@elektrenai.lt arba
tel. nr. 34271
Renginys nemokamas

L.Mickūnienė
L.Bernatavičienė

Biologijos, chemijos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Registracija iki 2014-12-08
tel. 39826 arba el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Paskaitos kaina – 5 Lt

Neurotechnologijų metodai – tai ypatingai
veiksmingi metodai dirbti su ugdymosi
sunkumais, dėmėsio, koncentracijos,
elgesio ir emocijų problemomis bei kalbos
ir kalbėjimo sutrikimais, reguliuoti
smegenų bangų aktyvumo potencialą ir
mažinti stresą.

2014-12-11
14.30 val.

Paskaita „Augalai ir jų savybės
žolės“. Lektorė Aukštadvario
regioninio parko darbuotoja,
žolininkė Rita Balsevičiūtė

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2014-12-03
18.00 val.
2014-12-16
18.00 val.
2014-12-08
17.30 val.

Paskaita „Planetų įtaka mūsų
likimui“. Lektorius Aleksandras
Grebkovas
Paskaita „Kas yra liga kodėl mes
sergame“. Kristina Lapina (Ryga)

V.Pranckevičienė

Kviečiami visi
norintys

L.Bernatavičienė

Kviečiami visi
norintys

Praktinis užsiėmimas „Sąmoningas
kvėpavimas“. Sąmoningas
kvėpavimas – tai vienas iš
natūraliausių kelių į nusiraminimą,
sveikimą,

L.Bernatavičienė,

Kviečiame visus
norinčius

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė
Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė
Abromiškių
svirnas

Registracija iki 2014-12-05
tel. 39826 arba el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Užsiėmimo kaina – 40 Lt
(dalyvių skaičius ribotas)
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širdies atvėrimą, susijungimą su
dvasia!
Praktikuojant sąmoningą
kvėpavimą pavyksta
prisiderinti prie gyvenimo tėkmės ir
pajusti tikrą gyvenimo skonį!
Užsiėmimą ves Agnė Zinkevičiūtė,
sąmoningo kvėpavimo specialistė

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2014-12-17
15.00 val.

Matematikos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl 2014 m. ataskaitos ir
2015 m. veiklos plano sudarymo.

V. Kandrotienė

Matematikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
Vievio gimnazijos mokinių
pažintinis profesinis vizitas į
Ugniagesių gelbėtojų mokyklą
Pradinių klasių mokinių
kūrybinių rašto darbų „Žiemos
etiudai“ konkurso I etapas

A. Pupininkienė

Vievio gimnazijos
mokiniai

Vilniaus rajonas

Pagal 2014-11-27 ŠPC raštą
Nr. 2VR - 115

A. Pupininkienė

Pradinių klasių
mokinių darbai

Švietimo įstaigos

Pridedamos konkurso
sąlygos (prieduose)
II konkurso etapas - darbų
vertinimo data - bus
paskelbta 2015 m. sausio
mėn ŠPC veiklos plane.
Nugalėtojų eilėraščiai bus
skelbiami ŠPC (ir/arba)
Elektrėnų savivaldybės
internetiniame tinklapyje,
rajono spaudoje.

2014-12-03

Olimpinio festivalio mokinių
kvadrato varžybos.

Z. Narkeliūnaitė

2002 m. g. bendrojo
ugdymo ir kaimo
vietovių mokyklų
berniukų komandos

Elektrėnų sporto
mokykla

2014-12-03
8.00 val.

Kietaviškių pagrindinės mokyklos
mokinių pažintinis profesinis

A. Pupininkienė

Kietaviškių
pagrindinės

Vilnius, Vievis

2014-12-01
12.45 val.
2014-12-02
2014-01-15

V. Kandrotienė

Pagal 2014-11-27 ŠPC raštą
Nr. 2VR - 115
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vizitas į UAB „Ekobazė“ bei VĮ
„Automagistralė“
2014-12-06
2014-12-06
2014-12-06
Iki 2014-12-08
registracija
konkurse
Iki 2014-12-12
Dekoracijų
parengimas
2014-12-15
Iki 13.00 val. vertinimas
2014-12-08
9.00 val.

2014-12-11
11.00 val.
2014-1212/13/14
2014-12-13
Iki 2015-01-14

mokyklos mokiniai

Olimpinio festivalio mergaičių
futbolo 5x5 zoninės varžybos.
Olimpinio festivalio mergaičių ir
berniukų kvadrato zoninės
varžybos.
26-asis fizikos čempionatas

Z. Narkeliūnaitė

2000 m.g. ir jaunesnės.

V. Kandrotienė
V. Kandrotienė

Panevėžys

2002 m. g. ir jaunesni.

Kaunas

V. Kandrotienė

Užsiregistravę
mokiniai

Vilnius

Interjero ir eksterjero šventinės
puošybos konkursas „Žiemos
pasaka“

A. Pupininkienė

Visų Elektrėnų
savivaldybės
švietimo įstaigų
bendruomenės,
NVO, kiti

Įstaigos,
organizacijos,
dalyvaujančios
konkurse

Nuostatai pridedami
Vertinimo komisija bus
sudaryta atskiru ŠPC
direktoriaus įsakymu
Registruotis tel: 34271 arba
el.p: ala.spc@elektrenai.lt

„Versmės“ gimnazijos mokinių
pažintinis profesinis vizitas į
VGTU Fundamentaliųjų mokslų
laboratoriją bei VU Fizikos
fakulteto Kvantinės elektronikos
katedros Lazerinių tyrimų centrą
Adventinė popietė "Žingsnis į
Adventą".

A. Pupininkienė

„Versmės“
gimnazijos mokiniai

Vilnius

Pagal 2014-11-27 ŠPC raštą
Nr. 2VR - 115

M.Kuliešienė,
R.Šabūnienė

4-5 kl. moksleiviai

Elektrėnų pradinė
mokykla

P. Francesonas

2001 m. g. ir jaunesni.

Širvintų raj.

Mokiniai

Kaunas

Pagal nuostatus

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Olimpinio festivalio berniukų futbolo
5x5 zoninės varžybos.
Olimpinio festivalio mokinių svarsčių
kilnojimo tarpzoninės varžybos.

47-asis Lietuvos mokinių jaunųjų
filologų konkursas

V. Kandrotienė
R. Jončys

V. Kandrotienė
L.Bernatavičienė

Mokinių darbus pristatyti iki
2014-01-14 13.30 val.
L.Bernatavičienei
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Iki 2015-01-14

2014-12-16

2014-12-17
8.00 val.

2014-12-17
11.00 val.
2014-12-18
9.30 val.

2014-12-18
17.00 - 19.00
val.
2014-12-22
13.30 val.

44-asis tarptautinis jaunimo
epistolinio rašinio konkursas. Tema
„Parašyk, kokiame psaulyje nori
užaugti“.
2-oji mokinių informatikos
olimpiada II etapas

L.Bernatavičienė

Pagal nuostatus

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Mokinių darbus pristatyti iki
2014-01-14 13.30 val.
L.Bernatavičienei

V. Kandrotienė

Mokiniai

Mokyklos

Vievio gimnazijos, „Versmės“
gimnazijos, Kietaviškių pagr.
mokyklos, Semeliškių vidurinės
mokyklos, „Ąžuolyno“ pagr.
mokyklos mokinių pažintinis
profesinis vizitas į Lietuvos
nacionalinį operos ir baleto teatro
užkulisius ir VĮ „Automagistralė“
Beižionių pagrindinės mokyklos
mokinių pažintinis profesinis
vizitas į AB „Grigiškės“.
Semeliškių vidurinės mokyklos
mokinių pažintinis profesinis
vizitas į Vilniaus apskrities
vyriausiąjį policijos komisariatą
(patrulių rinktinės raitasis būrys)
bei „Lietuvos rytas“ spaustuvę
Elektrėnų savivaldybės vaikų ir
jaunimo menų sintezės projektas
„Advento angelų palaiminimas“

A. Pupininkienė

Minėtų švietimo
įstaigų mokiniai

Vilnius, Vievis

Iki gruodžio 9 d. pristatyti
ataskaitą, kurioje nurodyti,
kiek mokinių dalyvavo
mokyklos olimpiadoje
(pasiskirstymą pagal klases),
bei į II etapą siūlomų
mokinių sąrašą.
Pagal 2014-11-27 ŠPC raštą
Nr. 2VR - 115

A. Pupininkienė

Beižionių
pagrindinės
mokyklos mokiniai
Semeliškių vidurinės
mokyklos mokiniai

Grigiškės

Pagal 2014-11-27 ŠPC raštą
Nr. 2VR - 115

Vilnius, Vievis

Pagal 2014-11-27 ŠPC raštą
Nr. 2VR - 115

Visos švietimo
įstaigos, NVO,
Elektrėnų miesto
bendruomenė
Technologijų, dailės
ir muzikos

Elektrėnų kultūros
centras

Maloniai kviečiame į renginį
Nuostatai pridedami

Elektrėnų
savivaldybės

Su savimi pasiimti
pagamintus dirbinius,

Technologijų, dailės ir muzikos
mokytojų bei III amžiaus

A. Pupininkienė

A.Pupininkienė
J. Davidavičienė
G. Mataitienė
R. Gritienė
A. Pupininkienė
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renkamės prie
senelių globos
namų
Iki
2014-12-30

Iki 2015-01-31

universtiteto studentų bendras
šventinis renginys, skirtas globos
namuose gyvenantiems senoliams.
Pedagogų parengtų inovatyvių
mokymo priemonių paroda
„Ugdykime kitaip“. Kviečiame
mokytojus, auklėtojus ir kitus
pedagoginius darbuotojus
pasidalinti savo parengtomis
metodinėmis priemonėmis,
autoriniais darbais ir kitais
sukurtais produktais.
Socialinis konkursas „Keiskime
pasaulį“. Konkurso tikslas –
skatinti mokinius būti socialiai
aktyvius, stiprinti tautinę ir pilietinę
savimonę, atkreipiant dėmesį į
pamatinę
vertybę
–gerumą;
parodyti, kad kiekvienas asmeniškai
gali įtakoti teigiamą aplinkos pokytį.

L.Bernatavičienė,
A.Pupininkienė,
V.Kandrotienė

A.Jokšienė

mokytojai,
III amžiaus
universiiteto
studentai
Pedagogai

socialinės globos
namai

dovanėles.

Švietimo paslaugų
centras

Darbus teikti
iki 2014-12-30
ŠPC metodininkėms.

Darbus atsiųsti iki 2015
metų sausio 31 d.
elektroniniu paštu:
asta.joksiene@gmail.com

Pagal nuostatus
(pridedami)

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2014 – 12 – 10
12.00 val.

Seminaras:
,,Pedagoginis mokinio (vaiko)
specialiųjų ugdymosi poreikių
vertinimas“.

M.Sajetienė
D.Subačienė

Elektrėnų m/d
,,Pasaka“
pedagogai,
specialistai.

Elektrėnų m/d
,,Pasaka“.

Seminaras organizuojamas
Elektrėnų m/d ,,Pasaka“
užsakymu.

Pagal iš
anksto sutartą
datą ir laiką

Siūloma paskaita: ,,Bendravimas su
asmenimis, turinčiais negalių“.
Lektorė: PPT logopedė metodininkė
A.Lauciuvienė

A.Lauciuvienė

Pedagogai,
švietimo pagalbos
specialistai,
tėvai/globėjai.

Elektrėnų
savivaldybės
ugdymo įstaigos.

Pagal iš
anksto sutartą

Siūlomas seminaras: ,,Pedagoginis
mokinio (vaiko) specialiųjų

M.Sajetienė

Pedagogai,
švietimo pagalbos

Elektrėnų
savivaldybės

Kontaktinis asmuo:
A.Lauciuvienė.
Tel.: (8-528) 39 784.
El.P.:
asta.ppt@elektrenai.lt
Kontaktinis asmuo:
M.Sajetienė.

7
datą ir laiką

ugdymosi poreikių vertinimas“.
Lektorė: PPT specialioji pedagogė
metodininkė M.Sajetienė

Data

specialistai, VGK
nariai.

ugdymo įstaigos.

Tel.: (8-528) 39 784.
El.P.:
maryte.ppt@elektrenai.lt

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS
Valanda
Paskaitos pavadinimas
Kabinetas

Pastabos

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS

Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt
2014-12-03
(trečiadienis)
2014-12-10
(trečiadienis)

12.00 val.
14.00 val.

2014-12-02

15.00 val.

2014-12-16

15.00 val.

Išvyka į Medardo Čoboto universitetą. Susitikimas su
2 aukštas, posėdžių
Socialinės psichologijos fakulteto studentais
salė
Paskaita „Astrologija mūsų gyvenime. Pasitinkant 2015-uosius 2 aukštas, posėdžių
metus“
salė
SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
Elektrėnų sav.
Paskaita „Širdies ligos, padidėjęs ar sumažėjęs
Švietimo paslaugų
kraujospūdis.Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujuje – ar tai
centras
pavojus žmogaus sveikatai? “.
Lektorė – Danutė Kameneckienė – greitosios pagalbos
palaikomojo gydymo ir praktikos gydytoja.
Adventinė popietė „Kristaus atėjimo šviesoje“. Lektorė Elektrėnų sav.
tikybos mokytojos Rita Šabūnienė ir Marytė Kuliešienė.
Švietimo paslaugų
centras

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
2014-12-04

11.00 – 15.00
val.

Floristikos praktinis užsiėmimas tema „Papuoškime namus
Kalėdoms“
Lektorė: floristė Giedrė Tartėnienė

2 aukštas, posėdžių
salė

Už priemones atsinešti
5 Lt. (1,45 EUR) bei
kitas priemones: eglių,
pušų šakelių, indus,
kuriuose darysite
kalėdines puošmenas,
kitas priemones pagal
pageidavimą.
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2014-12-12

8.10 val
Išvažiuojame
nuo ŠPC

2014-12-22

Planuojama
data ir laikas
(bus patikslinta
prieš pat
renginį)
13.50 val.
renkamės prie
senelių globos
namų

Kelionė į Panevėžį – 2014 m. kultūros sostinę. Tarptautinė
kalėdinė mugė - Kultūros sostinės uždarymas
Teatralizuotas ledo skulptūrų pjovimas – šviesos ir muzikos
blyksniai, stingdantis snieguolių šou, 12 skirtingų užsienio šalių
Kalėdų Senelių sveikinimai ir jų palydovų koncertinės
programos, 12 šalių prekybininkų stendai su unikaliu kulinariniu
paveldu, amatininkų darbais. Kultūros sostinės projekto
uždarymo vainikas - fejerverkai
Kalėdinis šventinis renginys, skirtas globos namuose
gyvenantiems senoliams tema „Dvylika mėnesių“

Panevėžys

Registruotis iki 201412-09 tel. 34271
Dalyvių skaičius – 18.

Elektrėnų senelių
globos namai

Atnešti pagamintą
(nupirktą) kalėdinę
dovanėlę.

Siūlomos seminarų temos 2015 m.:
Mokyklų
komandoms
ar pavieniams
mokytojams

A.
Pupininkienė

Seminaras
,,Kūrybiškumas
kasdieniniame
gyvenime:
ugdymo efektyvumas pamokoje, popamokinės
veiklos tobulinimo galimybės“

Dėl seminaro
teirautis tel:
34271

Turinys:
1. Ugdymo
proceso
organizavimo
būdai,
vertinimo kriterijai.
2. Mokyklos kultūros kūrimas.
3. Idėjos įdomiam mokykliniam gyvenimui.
4. Scenarijaus rašymas. Scenarijų pavyzdžiai.
5. Kitoks požiūris į parodų, projektų rengimą.
6. Bendruomenės mikroklimato kūrimas; mokinių
savivertės, pageidaujamo elgesio skatinimas.
Seminaras skirtas popamokinės veiklos
organizatoriams, dramos būrelių vadovams, klasių
vadovams, lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams

Temos
Nr.
I.

Tema
Planavimas

II.

Vertinimas

Potemės
Nr.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.1
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.

III.

IV.

Išmokimo
stebėjimas

Mokymasis
bendradarbia
ujant

II.9.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
IV.1.
IV.2.

IV.3.
IV.4.
IV.5.
IV.6.

Potemė

Laikas (akad.
val.)
Ilgalaikis planas.
0,5 val.
Mokymo etapo planas.
20 min.
Pamokos planavimas.
0,5 val.
Pamokos uždavinio formulavimas
0,5 – 1 val.
Vertinimo planavimas.
20 min.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 0,5 val.
sampratos praktinis realizavimas
Vertinimo informacijos kaupimas,
1 val.
fiksavimas, naudojimas.
Diagnostinis vertinimas (vertinimas
1 val.
mokymosi etapo pradžioje ir pabaigoje)
Formuojamojo vertinimo strategijos.
1 val.
Neformalusis vertinimas.
0,5 val.
Klausimų strategijos
0,5 val.
Bendri mokyklos susitarimai vertinimo
1 val.
klausimais
Įsivertinimo formos ir būdai
1 val.
Vertinimo informacijos naudojimas
0,5 val.
išmokimui nustatyti
Įsivertinimo formos
1 val.
Klaidų taisymo etapai
0,5 val.
Išmokimo kokybės stebėjimas
0,5 val.
Grupių darbo organizavimo strategija.
1 val.
Skirstymo į grupes būdai, asmeninis
0,5 val.
indelis į bendrą darbo rezultatą, narių
įtraukimas į bendrą veiklą.
Grupių darbo pristatymas ir vertinimas.
1 val.
Grupių darbo metodai.
1 val.
Grupių darbo pristatymas.
1 val.
Grupių darbo vertinimo kriterijai
0,5 val.

V.

Mokymą
aktyvinantys
metodai

V.1

VI.

Ugdymo
diferencijavi
mas ir
individualizav
imas

VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
VI.5.
VI.6.
VI.7.
VI.8.
VI.9.
VI.10.
VI.11.
VI.12.
VI.13.

VII.

VIII

Mokyklos
tobulinimas,
remiantis
išorinio
vertinimo
rekomendacij
omis
Metodinės
veiklos
organizavima
s

VII.1.
VII.2.
VII.3.

VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4..
VIII.5.
VIII.6.
VIII.7.
VIII.8.

IX.

Mokyklos
tobulinimas,
remiantis
išorinio
vertinimo
rekomendacij
omis

VIII.9.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
IX.4.
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(,,Europos kavinė“, ,,Atminties
grandinėlė“,, Derybos“, Bostono
matrica“, ,,Išikavos žuvys“, ,,Dūzgiančios
grupės“, ,,Pamoka“. ,,Generalinė
repeticija“, ,,Traukinukas“, ,,Sūkurys“ ,,
ŽNI“ ir kt.)
Ugdymo turinio apimties
diferencijavimas
Diferencijavimo poreikio išsiaiškinimas
Diferencijavimo būdai
Diferencijuotos veiklos metodai
Homogeninių ir heterogeninių grupių
darbo organizavimas.
Mokymosi aplinkos išnaudojimas
diferencijuojant
Mokymosi uždavinio diferencijavimas
Konsultavimas
Savitarpio pagalbos organizavimas
Užduočių diferencijavimas
Asmeninės pažangos matavimas
remiantis įsivertinimo rezultatais
Mokytojo pasirengimas diferencijuoti ir
individualizuoti mokymą
Bendri mokyklos susitarimai
diferencijavimo klausimais
Išorinio vertinimo tikslai, uždaviniai,
procedūros
Mokyklos pasirengimas Išoriniam
vertinimui
Pamokos vertinimo kriterijai.
Metodinės veiklos planavimas
Metodinės veiklos vaidmuo ugdymo
kokybės pokyčiams
Metodinės tarybos bendradarbiavimas su
kitomis darbo grupėmis
Metodinės tarybos veiklos modelis
Metodinės tarybos vaidmuo inicijuojant
susitarimus dėl ugdymo kokybės
Integravimo ir tarpdalykinių ryšių
planavimas ir įgyvendinimas
Integravimo būdai ir formos
Integravimas organizuojant netradicinį
ugdymą
Tarpdalykiniai ryšiai pamokoje
Tobulintinų veiklos krypčių išskyrimas
Idėjų veiklos tobulinimo būdams ir
priemonėms generavimas
Mokyklos teigiamai įvertintos patirties
sklaidos būdai ir formos.
Numatytų tolimesnių veiklos būdų dermė
su mokyklos strategija, įsivertinimo
rezultatais, veiklos planu, įstaigos
kultūros nuostatomis

2,5 val.

0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
1 val.
0,5 val.
0,5 val.
1 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
1 val.
1 val.
1,5 val.

0,5 val.
1 val.
0,5 val.
0,5 val.
1 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
1 val.

X.

Namų darbai

XI.

Motyvacija

XII.

Mokymas
mokytis

IX.5.
X.1.

Motyvacijos ir motyvo samprata

XI. 3.

Motyvacijos stiprinimas įtraukiant mokinius į
praktinę veiklą

1 val.

XI. 4.

1 val.

XIII. 3.

Motyvacijos stiprinimas taikant kritinį
mąstymą
Kompetencijos
sąvoka,
mokėjimo
mokytis aktualumas
Savęs kaip besimokančiojo pažinimas.
Mokymosi tikslų kėlimas bei strategijų
jiems įgyvendinti modeliai
Įgytų žinių, gebėjimų ir įgūdžių siejimas
su nauja mokymo medžiaga. Indukcinio
ir dedukcinio mokymo praktika
Motyvacijos stiprinimas įtraukiant
mokinius į praktinę veiklą
Mokymas konspektuoti, klasifikuoti,
sisteminti, vertinti
Analogijų metodai
Grupės darbo organizavimo strategijos
Mokytis motyvuojančios ugdymo
aplinkos kūrimas ir išnaudojimas.
Deivido Kolbo patirtinio mokymo
proceso modelis
Patirtinio mokymo kontekstų bei aplinkų
analizė
Patirtinio mokymo/si būsenos

XIII. 4.

Mokytojo kaip fasilitatoriaus vaidmuo

1,5 val.

XIII. 5.

Praktiniai patirtinio mokymo/si
pavyzdžiai
Išmokimo organizuojant praktinę
mokinių veiklą stebėjimas
Probleminio mokymo, mokymo tiriant
strategijos ir su jomis susijusių sąvokų
sklaida
Probleminio ir mokymo tiriant principai
bei privalumai
7 probleminio mokymo žingsniai
Mokymo kontekstai bei aplinkos
Praktiniai probleminio mokymo ir
mokymo/si tiriant pavyzdžiai, jų analizė
Integravimo ir tarpdalykinių ryšių sąvokų
sklaida
Integravimo sritys, integracijos rūšys
Integravimo ir tarpdalykinių ryšių
planavimas (mokyklos ugdymo
rprogramos, ilgalaikiai ugdymo planai)
Integruotų pamokų modeliai, integracijos
realizavimui tinkami metodai

XII. 1

XII. 3.

XII. 4.
XII. 5.
XII. 6.
XII. 7.
XII. 8.
Patirtinis
mokymas/is

XIII. 1
XIII. 2.

XIII. 6.
XIV.

Probleminis
mokymas.
Mokymas/is
tiriant.

XIV. 1.

XIV. 2.
XIV. 3.
XIV. 4.
XIV. 5.

XV.

Integravimas

1 val.
1 val.

XI.1.
XI. 2.

XII. 2.

XIII.
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Sėkmingos pamokos kriterijai
Namų darbų krūvis, skyrimas, paskirtis,
diferencijavimas, vertinimas

XV. 1.
XV. 2.
XV. 3.
XV. 4.
XV. 5.
XV. 6.

Motyvacijos
stiprinimas
praktinės galimybės

būdai

0,5 val.
ir 1 val.

0,5 val.
0,5 val.

0,5 val.

1 val.
1 val
0,5 val.
1 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.
0,5 val.

1 val.
1 val. 40 min.
0,5 val.

1 val.
0,5 val.
0,5 val.
1 val.
0,5 val.
0,5 val.,
0,5 val.
1,5 val.
1 val.
1 val. 40 min.
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Praktiniai integravimo taikant
netradicines ugdymo formas modeliai
Integruotos užduotys, jų vertinimas
XVI.

Pamokos
uždavinys

XVI. 1.
XVI. 2.
XVI. 3.
XVI. 4.

Pamokos uždavinio svarba sėkmingam 0,5 val.
mokymo/si organizavimui ir pasiekimams
pamokoje
Mokymosi uždavinio dalys ir jų dermė,
1 val.
pamokos struktūra
Pamokos uždavinio orientavimo į mokinių
0,5 val.
veiklą būdai
Diferencijuoto mokymosi uždavinio kėlimo
0,5 val.
galimybės

XVI. 5.

Praktinis mokymosi uždavinių pagal
Bendrųjų ugdymo programų pasiekimų
lygius formulavimas

1 val.

XVI. 6.

Išmokimo stebėjimo, asmeninės pažangos
matavimo būdai remiantis pamokos
uždaviniu

1 val.
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Socialinis konkursas - renginys
„Keiskime pasaulį“
I etapas
Geriausia idėja
TIKSLAS:
Konkurso tikslas – skatinti mokinius būti socialiai aktyvius, stiprinti tautinę ir pilietinę savimonę,
atkreipiant dėmesį į pamatinę vertybę – gerumą; parodyti, kad kiekvienas asmeniškai gali įtakoti
teigiamą aplinkos pokytį.
REIKALAVIMAI:
- Konkurse gali dalyvauti 11–12 klasių mokiniai.
- Dalyvių pateiktos idėjos turi būti originalios.
- Kiekvienas kandidatas gali pateikti po vieną projektą, kuriame pateikia idėją, kaip būtų galima
prisidėti prie mokyklos ar savivaldybės aplinkos, bendruomenės gyventojų gyvenimo teigiamo
pokyčio, pagerinimo, puošimo, praturtinimo.
- Projektas privalo būti išspausdintas Microsoft Word programa Times New Roman 12 šriftu.
Projekto idėją prašome pateikti pagal pridėtą planą. Būtina užpildyti visus punktus (1 priedas).
- Darbus prašome atsiųsti iki 2015 metų sausio 31 d. elektroniniu paštu: asta.joksiene@gmail.com
- Darbai, gauti po nurodytos datos, nebus vertinami.
VERTINIMAS:
- Atskirai vertinamas kiekvienas projektas.
- Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Geriausia idėja bus
įgyvendinama II etape „Geriausios idėjos įgyvendinimas“, o jos autorius bus vienas iš II etapo
organizatorių. II etapo projekto įgyvendinimas bei jo rezultatai bus paviešinti spaudoje.
TEISĖS IR PAREIGOS:

- Konkurso organizatoriai turi teisę atsiųstas idėjas keisti, tobulinti, panaudoti.
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Konkurso organizatoriai: VšĮ EPMC
1 priedas
Projekto „Keiskime pasaulį“ idėjos planas
1. Idėjos autoriaus vardas, pavardė, amžius,
klasė, mokykla.
2. Idėjos autoriaus telefonas, elektroninio
pašto adresas.
3. Projekto idėjos išsamus aprašymas (iki
200 žodžių), nurodant konkrečiai
vykdomą projekte veiklą.
4. Projekto idėjos tikslas (-i).
5. Kur (kokioje aplinkoje, su kokia tiksline
grupe) projektas bus įgyvendinamas?
6. Kiek laiko truks projektas?
7. Kas vykdys projekto įgyvendinimą? Kiek
žmonių vykdys?
8. Kodėl šis projektas turi būti vykdomas
(priežastys, motyvai)?
8.1. Kokia projekto trumpalaikė nauda
aplinkai, dalyviams, bendruomenei (projekto
numatomas pokytis, pridėtinė vertė)?
8.2. Ilgalaikė projekto nauda aplinkai,
dalyviams, bendruomenei (projekto numatomas
pokytis, pridėtinė vertė)?
9. Planuojami partneriai.
10. Planuojamos finansinės išlaidos.
11. Reikalingos projektui priemonės.
12. Galimos projekto įgyvendinimo grėsmės.
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2014-2015 m.m. INFORMATIKOS OLIMPIADOS I ETAPO
ATASKAITA
Mokykla/gimnazija
Klasė

Iš viso

I etapo
dalyvių
skaičius

Siunčiamų į II etapą
moksleivių Vardai ir
Pavardės

Klasė

Moksleivius mokiusių
mokytojų Vardai ir
Pavardės

