ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
SPALIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai
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PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2013-09-27 įsakymu Nr. 1VT-43
Vieta
Registracija,
kita informacija
5

6

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2013-10-03
14.00 val.

Kūrybinės dirbtuvės
(informacinis – praktinis
užsiėmimas) „Šiuolaikinės
mokymo priemonės ir sprendimai
ikimokyklinio bei priešmokyklinio
ugdymo pedagogams“
Lektorė: Jurgita Skominienė,
leidyklų „Šviesa“ ir „Alma littera
sprendimai“ koordinatorė

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

Renginys nemokamas.
Bus išduodamos
pažymos.

Būtina išankstinė
registracija
iki 2013-10-01
tel. 34271, arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
Susitikimo metu bus aptartos
įvairios
mokymo
(-si)
priemonės.
Leidyklų
„Šviesa“ ir „Alma Littera“
mokomojo turinio naujienos,
šiuolaikiniai
sprendimai
pedagogo darbo efektyvumo
didinimui, dalijamasi gerąja
patirtimi. Dalyvaujantys turės
galimybę
susipažinti
su
naujausiomis
skaitmeninėmis pamokomis,
skirtomis ikimokykliniam ir
priešmokykliniam ugdymui.
Seminaro metu taip pat vyks
kūrybinės dirbtuvės su vaikų
kūrybingumą bei smulkiąją
motoriką lavinančia priemone
„FISCHER TIP“.
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2013-10-16
8.30 val.

2013-10-17
13.00 val.

Edukacinė lietuvių kalbos
mokytojų išvyka, paskaita
„Lietuvių literatūra ir tautosaka“
A. ir J. Juškų etninės kultūros
muziejuje
Seminaras „Asmeninių
kompetencijų ugdymas mokymo
procese”.
Lektorius – Kęstutis Mikolajūnas,
karjeros konsultantas, koučeris

L.Bernatavičienė,
V.Dobrovolskienė

Lietuvių kalbos
mokytojai

A. ir J. Juškų
etninės kultūros
muziejus

A. Pupininkienė

Karjeros
Švietimo paslaugų
koordinatoriai, UK
centro posėdžių
koordinacinės grupės salė II aukšte
nariai, direktorių
pavaduotojai, kiti
norintys dalyko
mokytojai, auklėtojai,
besidomintys mokinių
ugdymu karjerai

Registracija
iki 2013-10-11
tel. 39826, elp.
Lina.spc@elektrenai.lt
Seminaras nemokamas

Būtina išankstinė
registracija
iki 2013-10-10
tel. 34271, arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
Programos turinys
(įgyvendinimo nuoseklumas:
temos, užsiėmimų pobūdis
(teorija/praktika/savarankiškas
darbas)
• Koučingo apibrėžimas
• Palyginimas su kitomis
profesijomis
• Idealaus ugdytojo savybės
(praktinė užduotis)
• Balanso ratas (praktinė
užduotis)
• Žmogaus potencialas
• Koučingo demonstracija ir
aptarimas (su praktine
užduotimi)
• Koučingo procesas, gairės
• Klausymosi lygiai
• Pratimas aktyvaus klausymosi
įgūdžiams lavinti
• Pasitikėjimo sukūrimas,
psichologiniai aspektai (Eric
Berne, Johari langai, TA)
• Pratimas pasitikėjimui sukurti
• Susitarimas koučinge, TA
požiūris
• 3K ir pratimas
• Tikslų kėlimas, jų apibrėžimas
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ir matavimas
• Tikslo kėlimo ir apibrėžimo
pratimas
• Koučingo taikymas ugdyme ir
mokyme (praktinė užduotis)
Teorija 30%, praktika
(savarankiškas, porose, grupinis
darbas, stebėjimas, refleksijos)
70%

2013-10-18
9.00 val.

Seminaras „Organizacijų vadyba
(teisiniai ir praktiniai teritorinės
kolektyvinės sutarties aspektai)”.
Lektoriai: Darius Ruplauškis,
Kęstutis Kačiušis.

V. Kandrotienė

Mokyklų vadovai,
švietimo įstaigų
darbuotojai.

Švietimo paslaugų
centras

Būtina išankstinė
registracija iki
2013–10-17, tel. 39 826
arba el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt
Seminaras nemokamas.
Seminaras finansuojamas iš
projekto „Socialinės
partnerystės plėtra ir
kolektyvinių derybų
skatinimas šalies švietimo
sektoriuje“, projekto kodas
Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01001.

2013-10-23
13.00 val.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo
renginys skirtas 2013 – pedagogų
metams:
Paskaita ,,Į pagalbą mokytojo
padėjėjui“.

M.Sajetienė

Mokytojų padėjėjai,
pedagogai, VGK
nariai.

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

2013-10-24,25
10.00 val.

Seminaras „Savivaldybių
pasirenkamojo švietimo teikėjų
vadybinių kompetencijų
pagilinimas".

L.Bernatavičienė

Švietimo įstaigų
darbuotojai,
nevyriausybinių
organizacijų atstovai,
kultūros centrų
kolektyvų vadovai,

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Savivaldybių pasirenkamojo vaikų
ugdymo teikėjai bus supažindinti

Telefonas
pasiteiravimui: (8-528)
39 784
Kontaktinis asmuo
M.Sajetienė
maryte.ppt@elektrenai.lt
Renginio dalyviai gaus
kvalifikacijos kėlimą
patvirtinantį dokumentą.
Registracija
iki 2013-10-16
tel. 39826, elp.
Lina.spc@elektrenai.lt
Mokymai apmokami iš
Europos socialinio fondo
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informacinesistema,
kurti
naujas,
patrauklias programas. Mokymų metu
dalyviai
bus
supažindinti
su
pasirenkamojo
vaikų
ugdymo
finansavimo metodika ir jos taikymu,
programų akreditavimo procedūromis,
reikalavimais programų turiniui ir jų
rengimui, vertinimo kriterijais ir
rezultatų
matavimo
rodikliais,
pasirenkamojo vaikų ugdymo krepšelio
lėšų panaudojimo galimybėmis.
Mokymų tikslas
suteikti
pasirenkamojo
vaikų
švietimo
mokytojams
naujų
vadybinių
kompetencijų
organizuojant
PVŠ
veiklas, naudojant naujo finansavimo
modelio galimybes, priimant naujus
finansų apskaitos iššūkius.

2013-10-24
13.00 val.

2013-10-28
9.00 val

2013-10-29
10.45 val.
išvažiuojame

lėšų.

jaunimo organizacijų
atstovai ir kt.

Gamtos mokslų mokytojų
edukacinė išvyka į Aukštadvario
regioninio parko direkciją.
Paskaita „Gamtos rezervatas.
Retieji augalai. Kraštovaizdis.
Draustiniai“
Seminaras „Kino meno
panaudojimas dėstant tikybą".
Lektorius- Ramūnas Aušratas.

L.Bernatavičienė,
L.Mickūnienė

Gamtos mokslų
mokytojai

Aukštadvario
regioninio parko
direkcija

Registracija
iki 2013-10-16
tel. 39826, elp.
Lina.spc@elektrenai.lt

V. Kandrotienė

Tikybos mokytojai

Kaišiadorių
katechetikos
centras

Būtina išankstinė
registracija iki spalio 21
d. tel. 54073 arba el.
paštu
kaisiadoriu.kc@gmail.c
om
Pažymėjimo kaina-2 Lt,
dalyvio auka -15 Lt.

Edukacinė išvyka į Valdovų
rūmus tema „Renesanso
dailininko dirbtuvės“.

A. Pupininkienė

Bendrojo ugdymo ir
meno mokyklų dailės
mokytojai,

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

Su savimi turėti apie 20
Lt: Edukacinė programa –
7 Lt, jeigu norėsime
apžiūrėti visas Valdovų
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2013 spalio
mėn.

rūmų ekspozicijas – 10 Lt.

technologijų
mokytojai.

nuo ŠPC
10.50 val. nuo
„Versmės“
gimnazijos

Renginys skirtas 2013 – pedagogų
metams:
Mokymo priemonių paroda.

M.Sajetienė

Pedagogai, pagalbos
mokiniui specialistai,
mokytojų padėjėjai,
tėvai.

Informaciją apie
programą rasite čia:
http://www.valdovurum
ai.lt/lankytojams/edukac
ija/temos/renesansodailininkodirbtuve#.Ui7P9n_ciCk

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

Būtina išankstinė
registracija
iki 2013-10-21
tel. 34271, arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
Paroda veikia nuo šių
metų balandžio 2 d. iki
lapkričio 4 d. kiekvieną
trečiadienį.
Apsilankymo laiką
prašome derinti.
Telefonas
pasiteiravimui: (8-528)
39 784
Kontaktinis asmuo
M.Sajetienė
maryte.ppt@elektrenai.lt

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2013 m. rugsėjo
30 d, spalio
1,2,3,4 d.
17.30 val.

Jogos kursas. Kurso metu bus L.Bernatavičienė
mokoma jogos pratimų, kvėpavimo
pratimų, meditacijos. Joga apjungia
kūną, kvėpavimą ir protą į darnią
visumą,
ugdydama
žmogaus
sąmoningumą. Šri Šri jogos praktika
suteikia esminių žinių norintiems

Vaikai nuo 13 metų
ir suaugusieji

Švietimo paslaugų
centras

Išsamesnė informacija
tel 39826, el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Kurso kaina 150 Lt. (5
dienos, po 2,5-3 val.)
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gyventi sveikesnį, laimingesnį ir
ramesnį
gyvenimą.
Fizinėje plotmėje, atliekant jogos pozas
stiprinami
raumenys,
jiems
susitraukiant ir išsitempiant suaktyvėja
kraujotaka, pripildydama kūno ląsteles
šviežio kraujo, o kartu su juo - ir naujos
energijos. Jogos pozų išlaikymas
mažina riebalų ir cholesterolio kiekį, o
jogo kvėpavimas leidžia širdžiai
įsisavinti daugiau deguonies - taip
aktyvuojamos visos kitos organizmo
funkcijos.
Atliekant
kvėpavimo
pratimus sumažėja toksinų kiekis
kraujyje,
iš
kūno
pašalinama
nereikalinga įtampa.

2013-10-15
16.00 val.

2013-10-29
15.00 val.

2013-103,10,17,24,31
18.30 val.
2013-10

Mokytoja Ingrida Kučinskienė.
V. Kandrotienė
Praktinis seminaras
„Šiaurietiškas ėjimas“. Lektorius
Kaišiadorių visuomenės sveikatos
biuro visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistas Arvydas
Raskilas.
Paskaita
„Senjorų
amžiaus V. Kandrotienė
sveikatos problemos“. Lektorė –
žolininkė
Birutė
Martišienė.
Knygos „Liaudies išmintis pataria“
autorė.
Praktiniai jogos, meditacijos,
V. Kandrotienė
kvėpavimo užsiėmimai.
Kviečiame į anglų ir vokiečių
kalbos kursus (renkamos naujos
grupės).
Kursų trukmė - 48 val.

L.Bernatavičienė

Savivaldybės
gyventojams, TAU
studentams

Švietimo paslaugų
centras

Savivaldybės
gyventojams, TAU
studentams

Švietimo paslaugų
centras

Visi baigę Gyvenimo
meno arba YES
kursus
Jaunimas, suaugusieji

Švietimo paslaugų
centras
Švietimo paslaugų
centras

Seminaras nemokamas.
Registracija
iki 2013-10-14,
tel. 39826.

Registracija
iki 2013-10-21
tel. 39826, el.p.
Lina.spc@elektrenai.lt
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3 arba 4 mėn. Užsiėmimai vyks 2 kartus per
savaitę po 2 akademines val. Grupės
formuojamos
iš
8-10
žmonių
(pradedančiųjų ir pažengusiųjų).
Atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius
bus sudaroma mokymo programa bei
derinamas užsiėmimų tvarkaraštis.

2013-10

Kompiuterinio raštingumo kursai
(pradedantiesiems ir
pažengusiesiems), 40 val.

Kursų kaina – 400 Lt

L.Bernatavičinė

Jaunimas, suaugusieji

Švietimo paslaugų
centras

Kursų trukmė 3 arba 4 mėn. Užsiėmimai vyks 2 kartus per
savaitę po 2 akademines val. Grupės
formuojamos
iš
8-13
žmonių
(pradedančiųjų ir pažengusiųjų).
Atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius
bus sudaroma mokymo programa bei
derinamas užsiėmimų tvarkaraštis.

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2013-10-09
14.00 val.
2013-10-09
14.00 val.

2013-10-10
14.30 val.
2013-10-10
14.00 val.

2013-10-14
14.00 val.

Socialinių pedagogų metodinis
pasitarimas dėl dokumentacijos
patvirtinimo.
Istorijos mokytojų metodinis
pasitarimas tema „Švietimo
naujienos“ (informacija iš
metodinių dienų), veiklos plano
sudarymas ir kt. klausimai
Matematikos mokytojų metodinis
pasitarimas tema „Standartizuoti
matematikos testai 8 kl.“
Technologijų mokytojų metodinis
pasitarimas dėl 2014 m. būrelio
veiklos plano sudarymo ir kt.
klausimais
Chemijos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl VBE rezultatų,

A. Dimšaitė
V. Kandrotienė

Socialiniai
pedagogai

Švietimo paslaugų
centras

L.Bernatavičienė,
R.Peleckienė

Istorijos mokytojai

Švietimo paslaugų
centro kompiuterių
klasė

D. Gudelienė
V. Kandrotienė

Matematikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

Technologijų
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

M. Kuliešienė
V. Kandrotienė

Chemijos mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

Registracija
iki 2013-10-21
tel. 39826, el.p.
Lina.spc@elektrenai.lt
Kursų kaina – 200 Lt
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2013-10-15
11.00 val.

2013-10-15
14.00 val.

2013-10-16
14.00 val.

2013-10-17
14.00 val.
2013-10-22
14.00 val.
2013-10
Tikslios datos
ir laiko
teirautis
mokykloje
2013-10-24
Laiko teirautis
mokykloje
2013-10
Tikslios datos
ir laiko

chemijos olimpiados II etapo
vertinimo komisijos sudarymo.
Meno mokyklų muzikos mokytojų
metodinis pasitarimas dėl veiklos
plano 2014 m. sudarymo ir kt.
klausimais
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
įstaigų muzikos mokytojų
metodinis pasitarimas dėl veiklos
plano 2014 m. sudarymo ir kt.
klausimais
Geografijos ir ekonomikos
mokytojų metodinis pasitarimas
tema „Švietimo naujienos“
(informacija iš metodinių dienų),
veiklos plano sudarymas ir kt.
klausimai
Fizikos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl fizikos olimpiados II
etapo vertinimo komisijos sudarymo.
Bibliotekininkų metodinis
pasitarimas dėl veiklos plano 2014
m. sudarymo ir kt. klausimais
Atvira pamoka tema „Gamų ir
etiudų nauda, vystant fortepijoninę
techniką“

A.Pupininkienė
O. Navickienė

Meno mokyklų
muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokyklos
didžiojoje salėje

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
įstaigų muzikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro kompiuterių
klasė II aukšte

L.Bernatavičienė,
P.Tenikis,
D.Niparavičienė

Geografijos ir
ekonomikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

V. Kubilienė
V. Kandrotienė

Fizikos mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

A. Sadkauskienė
A. Pupininkienė

Bibliotekininkai

V. Gumbienė

Muzikos mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte
Elektrėnų meno
mokykla, 207 kab.

Atvira pamoka tema „Smulkios
technikos vystymas“

R. Hopenienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 206 kab.

Atvira pamoka tema „Darbas su
programinėmis pjesėmis“

R. Simankovienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 104 kab.
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teirautis
mokykloje
2013-10
Tikslios datos
ir laiko
teirautis
mokykloje
2013-10
Tikslios datos
ir laiko
teirautis
mokykloje
2013-10
Tikslios datos
ir laiko
teirautis
mokykloje
2013-10
Tikslios datos
ir laiko
teirautis
mokykloje

Atvira pamoka tema „Štrichai
grojant akordeonu“

A. Merkienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 210 kab.

Atvira pamoka tema „Vaikų
muzikalumo puoselėjimas
dainavimo pamokoje“

R. Bartkienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 106 kab.

Atvira solfedžio pamoka IV
klasėje tema „D7 ir jo atpažinimas“

R. Vaidogienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 214 kab.

Atvira pamoka su IV estradinio
dainavimo klasės mokiniais tema
„Vokalinių įgūdžių formavimas
įvairaus žanro kūriniuose“

G. Židonytė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2013-10-01
2013-10-31

Semeliškių vidurinės ir Pastrėvio
pagrindinės mokyklos mokinių
dailės darbelių paroda.

E. Matonienė
A. Pupininkienė

Mokinių dailės
darbai

Švietimo paslaugų
centro II aukšto
stendai

2012-1012.00 val.
(Data bus
patikslinta)

Konkursas „Pažink angliškai
kalbančias šalis“, skirtas Kalbų
dienai paminėti.

A.Balnienė,
L. Bernatavičienė

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

2013-10-09

Epistolinio rašinio konkursas tema

L.Bernatavičienė

8-9 kl. mokiniai (iš
mokyklos po 1-2
grupes, grupėje iki 4
vaikų), anglų kalbos
mokytojai
Mokiniai

Mokyklos/

Plakatai yra ŠPC
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2013-10-23
11.00 val.

„Kokią įtaką mūsų gyvenimui daro
muzika“
Konkursas „Raštingiausias
ketvirtokas“

2013-10-23
17.00 val.

Jaunųjų talentų kūrybos
skaitymai

A. Pupininkienė
I. Kybartienė

4 klasių mokiniai,
mokytojai, vertinimo
komisija

V.Dobrovolskienė,
L.Ručinskienė
J.Chmieliauskienė,

Jaunieji talentai,
lietuvių kalbos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras
Mokykla darželis
„Pasaka“

Elektrėnų
Literatūros ir
meno muziejus

langeliuose, prašome
atsiimti
Nuostatai pridedami prie
veiklos plano (1 priedas,
2 lapai)
Sąrašus iki 2013-10-17
atsiųsti el. paštu A.
Pupininkienei, o
originalą pateikti
Registracija iki 201310-16 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

PROJEKTINĖ VEIKLA
2013-09

Projekto „Jei ne nugalėti, -tai
garbingai dalyvauti“ vykdymas.

V. Kandrotienė

Ugdymo įstaigos,
sporto mokykla

Mokiniai

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2013-10-02
9.00 val.

PPT mobilios grupės psichologo
pagalba Semeliškių vaikų darželyje.

I.Puronienė
A.Būdėnienė

2013-10-09
12.30 val.

PPT mobilios grupės psichologo
pagalba Pylimų vaikų darželyje.

I.Puronienė
O.Stasiulevičienė

2013-10-08
14.00 val.
2013-10-23
1500-1600

Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Semeliškių vaikų
darželis.

Pylimų vaikų
Pylimų vaikų
lopšelio-darželio
lopšelis – darželis.
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
L.Bernatavičienė,
TAU studentai
2 aukštas, posėdžių
Trečiojo amžiaus universiteto
V.Kandrotienė,
salė
atidarymas, pirmasis susitikimas.
A.Pupininkienė
L.Bernatavičienė
Žmogaus socialinės
2 aukštas, posėdžių
Žmogus, gyvenimo prasmė ir
savikūra. Susipažinimas, kurso
aplinkos, kraštotyros salė
temų svarstymas, įvadas į kursą.
ir turizmo fakulteto
Fakulteto kuratorė Lina
studentai
Bernatavičienė

PPT psichologas
atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784
PPT psichologas
atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784

11
2013-10-22
830-1600

Ekskursija į Kryžių kalną

L.Bernatavičienė

Žmogaus socialinės
aplinkos, kraštotyros
ir turizmo fakulteto
studentai

Šiauliai

2013-10-21
1500-1600

Informacinių technologijų fakulteto
įvadinė paskaita

L.Bernatavičienė

Informacinių
technologijų
fakulteto studentai

2 aukštas,
kompiuterių klasė

Registracija iki 201310-17 (kreiptis į
L.Bernatavičienę)
Išvykimas nuo TAU
kiemelio 8.30 val.

SIŪLOMI SEMINARAI 2013 – 2014 m. m.
3 dienų seminaras „Greitas ir efektyvus skaitymas“, 18 A. Pupininkienė
val. Seminaro metu Jūs išmoksite:











Pagerinti skaitymo produktyvumą, t.y. tiek skaitymo
greitį, tiek supratimo lygį.
Padidinti periferinio regėjimo plotį.
Pašalinti skiemenavimo ir kartojimo trikdžius.
Kiekvienas žodžių kartojimas lūpų judesiais, ar
kartojimas mintyse skaitymo greitį daro priklausomą
nuo kalbėjimo tempo. – Kadangi skaityti galima
daug greičiau negu kalbėti, tai kartojimo pašalinimas
daug kartų padidina skaitymo greitį.
Diferencijuotas skaitymas. Dauguma žmonių
skaitymo greičio nepriderina prie teksto, bet viską,
nesvarbu – ar tai mokslinis straipsnis, romanas, ar
sporto naujienos laikraštyje – skaito vienodu tempu.
Tačiau skaitymo greitį reikėtų reguliuoti pagal teksto
sudėtingumą.
Sužinosite kas yra universali medžiagos įsisavinimo
sistema.
Susipažinsite su greitojo skaitymo akių higiena.
Įveiksite vieną pagrindinių skaitymo klaidų t.y.
pakartotinį skaitymą Kai kurie skaitytojai žvilgsniu
grįžta prie kai kurių žodžių, nors tą
vietą jau yra perskaitę vieną ar daugiau kartų. Tai

Visiems norintiems
pedagogams, kitiems
specialistams
(psichologams, spec.
pedagogams,
logopedams ir t.t.),
Elektrėnų
gyventojams

ŠPC arba mokykla

Seminarą
planuojama
vykdyti lapkričio –
gruodžio
mėnesiais.
Seminaras
mokamas iš
krepšelio lėšų arba
asmeninių lėšų.
Kaina 1 asmeniui
už 3 seminaro
dienas - 210 Lt
(jei bus 10 -15
dalyvių)

Seminaro dalyviai
nemokamai gaus
knygą "Pažintis
su greituoju
skaitymu", audio
knygą "Geniali
atmintis",
"Greitas
konspektavimas"
ir dar visokios
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įvairios
medžiagos.

atsitinka, kai nesusikaupiama ties dalyku ir mintimis
tenka vis iš naujo gilintis į skaitomą tekstą.
Išmoksite susikaupimo ir pasitikėjimo tekstą skaityti
tik vieną kartą, nepabloginant supratimo lygio.

Kainą mokyklos
komandai
derinsime atskirai.

Per tris seminaro dienas (kas 2 – 3 savaites) ir keletą
savaičių intensyvaus, savarankiško darbo su namų
užduotimis galima mažiausiai 2-4 kartus padidinti skaitymo
produktyvumą. Toliau sistemingai dirbant su ištobulinta
greitojo skaitymo sistema per 3 – 4
mėn. galima nesunkiai savo skaitymo produktyvumą
padidinti tiek kartų, kiek patys norėsite.

Dėl seminaro
kreiptis į A.
Pupininkienę tel.
34271 arba el.p.
ala.spc@elektrenai.
lt

Lektorius - Aivaras Pranarauskas. Baigęs filosofijos
studijas, šiuo metu asociacijos „Intelektinio Kapitalo
Ugdymas” mokymų vadovas, lektorius, rašytojas. Daugiau
nei 10 metų domisi asmeninio efektyvumo temomis,
psichologija. Veda seminarus įmonėse, verslo klubuose,
visuomeninėse organizacijose.
Seminaras tema „Viskas apie kūno kalbą“, 6 val.
Turinys:
Kūno kalbos svarba; Pagrindinės kūno kalbos
taisyklės; Pirmasis įpūdis; Kas lemia statusą ?;
Akys – sielos veidrodis; Rankos paspaudimas; Melagių
kūno kalba; Asmeninės zonos; Reprezentaciniai tipai;
Sėdėjimo pozicijos; Balso valdymas; Vadovų kūno kalba;
Patarimai tolesniam tobulėjimui.
Lektorius – Laurynas Pečkaitis, „Intelektinio
Kapitalo Ugdymas“ direktorius, „Svajonių mokyklos“
vadovas ir lektorius. Šešis metus vedu seminarus

A. Pupininkienė

Visiems norintiems
pedagogams, kitiems
specialistams
(psichologams, spec.
pedagogams,
logopedams ir t.t.),
Elektrėnų
gyventojams

ŠPC arba mokykla

Seminaras
mokamas iš
krepšelio arba
asmeninių lėšų.
Seminaras bus
organizuojamas jei
susidarys 20 - 30
dalyvių.
Seminarą gali
užsisakyti viena
mokyklos
komanda.
Dėl seminaro
kreiptis į A.

13
komunikacijos, efektyvaus mokymosi ir kt. temomis.
Profesionalus koučingo specialistas (ICF), Neuro
lingvistinio programavimo meistras (Maskvos NLP
institutas), Eneagramos praktikas (ECTA). Mokomojo
DVD „Viskas apie kūno kalbą“ autorius.
Seminaras „Savęs pažinimas. Sisteminė konsteliacija“, L.Bernatavičienė
8 val.
Turinys:
Sisteminė šeimos/organizacijos konsteliacija (išdėstymas)
- tai sisteminės-fenomenologinės psichoterapijos darbo
metodas, suteikiantis galimybę minėtą kliento ir šeimos
vidinio gyvenimo informaciją priimti, „perskaityti",
analizuoti bei pažinti asmenyje ir jo sistemoje veikiančias
sistemines dinamikas ir sudaryti veiksmingus sprendimus
tiek klientui, tiek pačiai sistemai (šeimai, giminei,
kolektyvui ir t.t.), kuriai jis priklauso.
Tai unikali galimybė per grupės ar individualų darbą, lyg
modeliavime - matomame lygyje pamatyti, pažinti ir
harmonizuoti savo gyvenimo, situacijų, santykių vidinį
paveikslą.

Pupininkienę tel.
34271 arba el.p.
ala.spc@elektrenai.
lt

Visiems norintiems
pedagogams, kitiems
specialistams
(psichologams, spec.
pedagogams,
logopedams ir t.t.),
Elektrėnų
gyventojams

ŠPC arba mokykla

Seminaras
mokamas iš
krepšelio arba
asmeninių lėšų.
Seminaras bus
organizuojamas jei
susidarys 20 - 30
dalyvių.
Seminarą gali
užsisakyti viena
įstaigos komanda.
Dėl seminaro
kreiptis į
L.Bernatavičienę
tel. 39 826 arba
el.p.
lina.spc@elektrenai
.lt

Visiems norintiems
pedagogams, kitiems
specialistams
(psichologams, spec.
pedagogams,
logopedams ir t.t.),
Elektrėnų
gyventojams

ŠPC arba mokykla

Seminaras
mokamas iš
krepšelio arba
asmeninių lėšų.
Seminaras bus
organizuojamas jei
susidarys 20 - 30
dalyvių.
Seminarą gali
užsisakyti viena
įstaigos komanda.

Lektorius: sisteminės - fenomenologinės psichologijos
terapeutas Kazimieras Daugėla
Seminarai: „Motyvacijos ir efektyvios vadybos įtaka
ugdymo kokybei“, „Motyvuojančios aplinkos kūrimas
ir ugdymo efektyvinimas“; Efektyvi klasės vadyba ir
motyvacija“; „Ugdymo ypatumai mokykloje“;
„Ugdymo(si) motyvacijos formavimas ikimokyklinės
įstaigos bendruomenėje“.
Lektorė Roma Paukštienė, Socialinių mokslų doktorantė:
disertacija mokytojų švietimo ir sveikatingumo tema
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė

L.Bernatavičienė
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Dėl seminaro
kreiptis į
L.Bernatavičienę
tel. 39 826 arba
el.p.
lina.spc@elektrenai
.lt

Informacija
Data, laikas

Veikla

Atsakingas

Pastabos

1

2

3

6

Iki
2013-09-24

Vadovaudamiesi mokyklos kvalifikacijos tobulinimo L.Bernatavičienė
programa, pateikti informaciją apie pageidaujamus
seminarus, kursus, mokymus, paskaitas

Priedas 1
PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.1 VT - 70
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ
RAŠTINGIAUSIO KETVIRTOKO KONKURSO NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šiuo, pradinių klasių mokiniams, skirtu renginiu siekiama, kad mokiniai mokytųsi rašyti
taikydami taisykles, formuotų aiškią, estetišką rašyseną.
2. ORGANIZATORIAI
Elektrėnų mokykla darželis „Pasaka“, Švietimo paslaugų centras
3. DALYVIAI
Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų ketvirtų klasių mokiniai (iš kiekvienos
ketvirtos klasės po vieną mokinį).

4. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
Konkursas organizuojamas ketvirtų klasių mokiniams.
 Pirmasis etapas vyksta mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos raštingiausi ketvirtos klasės
mokiniai dalyvauja antrame etape.
 Pirmojo etapo organizatoriai pateikia užpildytas dalyvio anketas Elektrėnų ŠPC
specialistei-metodininkei Alai Pupininkienei. Anketas pateikti iki datos , nurodytos
Švietimo paslaugų centro spalio mėnesio veiklos plane.
 Antrąjame konkurso etape, dalyviai rašys diktantą, atliks užduotis.
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA
Antras etapas vyks Elektrėnų mokykloje darželyje „Pasaka“. Konkurso antrojo etapo data ir laikas
skelbiamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro spalio mėnesio veiklos plane.
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso prizininkai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.

Nuostatus paruošė
Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ pradinių klasių metodinė grupė.

________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių raštingiausio
ketvirtoko konkurso II etape, sąrašas

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Mokinio vardas, pavardė

Informaciją paruošė, tel.Nr.:

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

