ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2014-09-27 įsakymu Nr. 1VT-51
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2014-11-07
8.30 val.

Technologijų mokytojų ir mokinių
išvyka į Lietuvos edukologijos
universiteto Gamtos, matematikos
ir technologijų fakultetą.

A. Pupininkienė

2014-11-19
12.00 val.

Seminaras „Lietuvių kalbos ir L.Bernatavičienė
literatūros pamoka kitaip“.
Seminare bus nagrinėjamos šios
temos:
Lietuvių kalbos vadovėlių ir
bendrųjų
ugdymo
programų
derinimas 5-8 ir 9-10 klasėse;
Galimi
netradicinių
pamokų
netradicinėse erdvėse modeliai;
Teorinis užsiėmimas ir kūrybinio
rašymo
metodų,
užduočių
pristatymas.
Lektorė
Daiva
Balčėnienė,
Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės

Technologijų
mokytojai, mokiniai

LEU, Vilnius

Lietuvių kalbos
mokytojai

Elektrėnų
„Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla

Iki 2014-11-04 registruotis
el.p. ala.spc@elektrenai.lt
arba tel 34271.
Pranešti kiek asmenų iš
įstaigos vyks į LEU.
Iki 2014-11-16 registruotis
telefonu : 39826 arba el..
paštu: lina.spc@elektrenai.lt
Pažymėjimo kaina – 2 Lt
(0,58 Eur)
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2014-11-21
12.00 val.

2014-11-25
12.00 val

2014-11-26
13.00 val.

mokyklos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė
A. Pupininkienė
Seminaras tema „Ugdomojo
proceso planavimo ir realizavimo
iš vaiko perspektyvos teoriniai ir
praktiniai aspektai“.
Lektorė: Birutė Autukevičienė, LEU
Vaikystės studijų katedros lektorė.
Rajoninė praktinė konferencija
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogams
tema „Augu kartu su knyga“.
"Kaip įprastą, kasdienišką knygos
skaitymą paversti smagiu procesu
naudojant įvairias priemones
(šešėlių teatrą, pirštukines lėles,
inscenizacijas ir kt.)".
Seminaras „Integruotos pamokos
ir mokymą aktyvinantys
metodai“. Lektorė: Audronė
Šarskuvienė, mokytoja ekspertė,
NMVA išorės vertintoja.
Seminaro temos:
1) Integravimo ir tarpdalykinių
ryšių sąvokų sklaida;
2) Integravimo sritys, integracijos
rūšys;
3) Integravimo ir tarpdalykinių
ryšių planavimas (mokyklos
ugdymo programos,
ilgalaikiai ugdymo planai);

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Seminaro kaina (kai dalyvių
21) su pažymėjimu : 30 – 40
Lt. (8.69 EUR/11.58 EUR)
Registruotis iš anksto iki
2014-11-18 el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
pedagogai

Vaikų l/d
„Drugelis“

Iš kiekvienos įstaigos gali
dalyvauti 4-5 pedagogai.
Pasiruošti pranešimą (10-15
min.)
Konferencijos smulkesnę
informaciją bei programą
atsiųsime švietimo įstaigos
elektroniniu paštu.

L. Bernatavičienė

Įvairių dalykų
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

Iki 2014-11-15 registruotis
telefonu : 39826 arba el..
paštu: lina.spc@elektrenai.lt
Seminaro kaina apie 45 Lt
(13,03 Eur) (kaina priklausys
nuo dalyvių skaičiaus)
Pažymėjimo kaina – 2 Lt
(0,58 Eur)
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4) Integruotų pamokų modeliai,
integracijos realizavimui
tinkami metodai;
5) Praktiniai integravimo taikant
netradicines ugdymo formas
modeliai;
6) Integruotos užduotys, jų
vertinimas;
7) Mokymą aktyvinantys metodai
(,,Europos kavinė“, ,,Atminties
grandinėlė“,, Derybos“,
Bostono matrica“, ,,Išikavos
žuvys“, ,,Dūzgiančios grupės“,
,,Pamoka“. ,,Generalinė
repeticija“, ,,Traukinukas“,
,,Sūkurys“ ,, ŽNI“ ir kt.)

2014-11-27
12.00 val.

Seminaras „Pamokos vadyba“.
Seminare bus kalbama apie
modernios pamokos parengimo,
pravedimo ir refleksijos derinį. Apie
besimokančios mokyklos kūrimą,
kurioje skatinamas asmeninis
meistriškumas, kuriama bendra
vizija, tyrinėjama ir reflektuojama,
mokomasi kartu ir vieni iš kitų,
sistemiškai mąstoma. Sėkmė ugdant
jaunuomenę ateina tada, kai
mokytojas klasėje per pamoką yra
lyderis, pasižymintis kurti
skatinančia energija, empatija,
stipria valia, gebėjimu kontroliuoti
situaciją ir valdyti savo emocijas,
gebantis efektyviai panaudoti
pamokos laiką, gebantis sukurti
mokiniams jų mokymosi stiliams

V. Kandrotienė

„Ąžuolyno“
Ąžuolyno“
pagrindinės mokyklos pagrindinė
bendruomenė
mokykla
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2014-11-27
10.00 val.

2014 m.
gruodžio
1, 2, 3 d.
9.00 val.

2014 m.
lapkričio
12, 15, 19 d.

tinkamas erdves. Lektorė – Lidija
Laurinčiukienė
Konferencija „Sveika šeima –
sveikas vaikas“. Nėra tėvų,
mokytojų, kurie nenorėtų, jog jų
vaikai užaugtų sveiki ir stiprūs.
Vaikų požiūris į savo sveikatą,
fizinio aktyvumo poreikis labai
priklauso nuo tėvų ir mokytojų
įgūdžių rūpintis savo sveikata, noro
ją palaikyti ir stiprinti. Kuo tėvai ir
mokytojai labiau rūpinasi savo
sveikata, tuo ir jų vaikų požiūris į
savąją bus palankesnis. Stipri
sveikata padeda žmogui ne tik gerai
jaustis fiziškai, bet ir kokybiškai
gyventi, lengviau realizuoti savo
tikslus ir idėjas, įveikti iškilusius
sunkumus ir kliūtis.
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.

L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė

Ugdymo įstaigų
pedagogai, socialiniai
pedagogai, socialiniai
darbuotojai, tėvai,
seneliai.

Elektrėnų viešoji
biblioteka

Iki 2014-11-25 registruotis
telefonu : 39826 arba el..
paštu: lina.spc@elektrenai.lt.
vidak.spc@elektrenai.lt
Pažymėjimo kaina – 2 Lt
(0,58 Eur)

L.Bernatavičienė

Mokytojai, vadovai,
pavaduotojai
ugdymui, skyrių
vedėjai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Kursų kaina – 200 Lt (57,92
Eur)

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų L.Bernatavičienė
pavaduotojų ugdymui bei skyrių
vedėjų lietuvių kalbos kultūros

Mokytojai, vadovai,
pavaduotojai
ugdymui, skyrių

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Kursų kaina – 150 Lt (43,44
Eur)
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12.00 val.

vedėjai

programos kursai.
Programa patvirtinta ŠMM 2005 m. spalio
20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl
mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programos patvirtinimo“.

2014 m.
lapkričio mėn.
(tiksli data bus
patikslinta)

Seminaras
lietuvių
kalbos L.Bernatavičienė
mokytojams
„Kaip paruošti
mokinius
meninio
skaitymo
konkursui“.
Lektorė
Adrija
Čepaitė, Lietuvos muzikos ir teatro
akdemijos Vaidybos ir režisūros
katedros docentė

Lietuvių kalbos
mokytojai

Vieta bus
patikslinta

Seminaras bus mokamas

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2014-11-10
1800 val.

Paskaita „Šalia kokio vyro
pražysta moteris“. Lektorė, Asta
Ivaškevičiūtė

L.Bernatavičienė,

Savivaldybės
gyventojai

Švietimo paslaugų
centras

2014-11-19
1800 val.

Paskaita „Auklėjimo
provokacijos“. Paskaitoje
naudojami realaus gyvenimo
pavyzdžiai, tikros istorijos ir jų
atomazgos, šiuolaikinės
psichologijos teorijos, tyrimai bei
senovės traktatų įžvalgos.
Lektorius Vaidas Arvasevičius gyvenimologas, vedinis
psichologas, šeimos santykių
mokytojas, Lietuvos Mokinių
Neformaliojo Švietimo Centro
Karjeros konsultantas, trijų vaikų
tėtis, šeimoje ir konsultacinėje

V.Kandrotienė

Vaikai, tėvai,
seneliai, mokytojai,
darželių auklėtojai.

Švietimo paslaugų
centras

Paskaitos kaina – auka.
Informacija pasiteiravimui
tel. 39826, el.p.
Lina.spc@elektrenai.lt
Paskaitos kaina – 20 Lt.
Informacija pasiteiravimui
tel. 39826, el.p.
Lina.spc@elektrenai.lt
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2014-11-24/30
17.30 val.

praktikoje taikantis Vedinę išmintį
bei šiuolaikinės psichologijos žinias.
Taip pat Jeet Kune Do Kovos Menų
Studijos įkūrėjas ir instruktorius.
Dvasinės ir fizinės sveikatos L. Bernatavičienė
mokykla. Tai septynių dienų V. Kandrotienė
programa (30 val.), pritaikyta prie
šių dienų žmonių gyvenimo ritmo,
darbinio užimtumo ir poreikių,
siekiant parodyti, jog ir šiuo
laikmečiu, kai visi skubame ir
bėgame, galime gyventi darnoje tiek
su savimi, tiek ir su aplinka.
Sveikatos stiprinimo metodika,
taikoma mokykloje, yra viena
efektyviausių
siekiant
greičiau
atkurti
žmogaus
adaptacines
galimybes, sumažinti ankstyvo
senėjimo greitį ir suaktyvinti
organizmo imuninę sistemą.
Praktinius ir teorinius užsiėmimus
ves D. Kepenis – Lietuvos
sveikuolių sąjungos prezidentas; E.
Valskis – Lietuvos sveikuolių
sąjungos viceprezidentas.

Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Švietimo paslaugų
centras

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2014-11-05
14.00 val.
2014-11-07
13.00 val.

Rusų kalbos mokytojų metodinis
užsiėmimas „Mokymo metodai
ruošiant mokinius egzaminams“
Pasitarimas dėl mokinių
profesinio veiklinimo

J.Rimkienė
L.Bernatavičienė

Rusų kalbos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

A. Pupininkienė

Mokytojai, atsakingi
už ugdymo karjerai
veiklas

„Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla, 311 kab.

Sveikatos mokykla mokama,
smulkesnė informacija ir
registracija iki 2014-11-20
el.p vidak.spc@elektrenai.lt,
tel. 39826, mob. tel.
862067677.
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2014-11-07
10.00 val.

Atvira veikla tema „Mėlynžiedžio
lino kelias“

A. Pupininkienė
J. Bajorinienė

2014-11-07
14.00 val.

Kūno kultūros mokytojų
metodinis pasitarimas dėl Lietuvos
mokinių olimpinio festivalio
vykdymo
Informatikos ir informacinių
technologijų konkursas
„BEBRAS“

D. Galiauskienė
V. Kandrotienė

2014-11-10/14
8.00-15.00 val.







2014-11-19
9.30 - 12.00
val.
9.30 val
išvažiuojame
nuo ŠPC

Muzikos
mokytojams, kitiems
norintiems dalyvauti
Kūno kultūros
mokytojai

Semeliškių v. l/d

Informacinių
technologijų
mokytojai

Mokiniai

Mokyklos

A. Pupininkienė
N. Gurinienė

Logopedai ir
specialieji pedagogai

Vievio gimnazija

Elektrėnų sporto
mokykla (II
aukštas)

Dalyvavimas būtinas

Senjorai (11-12 kl.) –
lapkričio 10 d.
Juniorai (9-10 kl.) – lapkričio
11 d.
Kadetai (7-8 kl.) – lapkričio
12 d.
Benjaminai (5-6 kl.) –
lapkričio 13 d.
Mažyliai (3-4 kl.) – lapkričio
14 d.

Logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinis pasitarimas Vievio
gimnazijoje: R. Čižienės
metodinės priemonės pristatymas,
2015 m. veiklos plano aptarimas.

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2014-11-03
2014-11-28

Vievio meno mokyklos mokinių
dailės darbelių paroda.

A. A. Kaspučiai
A. Pupininkienė

Mokinių dailės
darbai

Švietimo paslaugų
centro II aukšto
stendai
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2014-1111/18/25
14.00 val.
2014-11-17
14.30 val.

2014-11-18
10.30 val

2014-11-19
10.00 val.
2014-11-20
10.00 val.
2014-11-20

2014-11-24
14.00 val.

2014-11-25
10.00 val.
Iki
2014-11-30

Tinklinio turnyras.

V. Kandrotienė
Z. Narkeliūnaitė

Mergaičių komandos

Vievio gimnazija

Matematikos mokytojų metodinis
pasitarimas.
1. Matematikos olimpiados II
etapo vertinimo komisijos
sudarymas;
5-8 klasių matematikos olimpiados
II etapo užduočių rengimas.
Dailės mokytojų metodinis
pasitarimas mokinių dailės
olimpiados organizavimo
klausimais
Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio „Drąsūs, stiprūs,
vikrūs“ varžybos
Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio futbolo 5x5 varžybos

D. Gudelienė
V. Kandrotienė

Matematikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

Dailės mokytojai

Elektrėnų meno
mokyklos dailės
skyrius

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

2004 m. gim. ir
jaunesni mokiniai

Elektrėnų
savivaldybės
sporto mokykla
Elektrėnų
savivaldybės
sporto mokykla
Mokyklos

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
R. Triponas
Informacinių
25-oji mokinių informatikos
technologijų
olimpiada I etapas
mokytojai
Technologijų mokytojų metodinis A. Pupininkienė
pasitarimas olimpiados ir brandos H. Vaišvila
egzamino aprašo parengimo
klausimais.
V. Kandrotienė
Lietuvos mokinių olimpinio
D. Galiauskienė
festivalio kvadrato varžybos
Pedagogų parengtų inovatyvių
mokymo priemonių paroda
„Ugdykime kitaip“. Kviečiame
mokytojus, auklėtojus ir kitus

L.Bernatavičienė,
A.Pupininkienė,
V.Kandrotienė

Mergaičių ir
berniukų komandos
Mokiniai
Technologijų
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

2002 m. gim. ir
jaunesnių mergaičių
komandos
Pedagogai

Elektrėnų
savivaldybės
sporto mokykla
Švietimo paslaugų
centras

Darbus teikti
iki 2014-11-30
ŠPC metodininkėms.
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pedagoginius darbuotojus
pasidalinti savo parengtomis
metodinėmis priemonėmis,
autoriniais darbais ir kitais
sukurtais produktais.

PROJEKTINĖ VEIKLA
2014-11

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

V. Kandrotienė

Mokiniai

Ugdymo įstaigos,
sporto mokykla

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2014 – 11 – 13
9.00 val.

PPT mobilios grupės socialinio
pedagogo pagalba Semeliškių vaikų
darželyje.

A.Sasnauskienė
A.Būdėnienė

Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Semeliškių vaikų
darželis.

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

2014 – 11 – 18
9.00 val.

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

A.Sasnauskienė
O.Stasiulevičienė

Pylimų vaikų
lopšelis - darželis.

2014 – 11 –
4/11/18/25
17.30 val.
2014 – 11 – 19
13.00 val.

Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo
grupė.

I.Puronienė
A.Lauciuvienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Tėvai, globėjai
(rūpintojai).

PPT mobilios grupės
socialinis pedagogas
atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784.
Užsiregistravę dalyviai.

Pagal iš
anksto sutartą
datą ir laiką

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

A.Lauciuvienė

Pagal iš
anksto sutartą

Siūlomas seminaras: ,,Pedagoginis
mokinio (vaiko) specialiųjų

M.Sajetienė

Išplėstinis PPT, savivaldybės VGK ir A.Lauciuvienė
mokyklų VGK posėdis.

PPT specialistai,
mokyklų VGK
pirmininkai, nariai,
savivaldybės VGK
atstovai.
Pedagogai,
švietimo pagalbos
specialistai,
tėvai/globėjai.
Pedagogai,
švietimo pagalbos

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.
Elektrėnų Švietimo
paslaugų centro salė
(II aukštas).
Elektrėnų
savivaldybės
ugdymo įstaigos.
Elektrėnų
savivaldybės

Tel.: 8-528 39 784

Kontaktinis asmuo:
A.Lauciuvienė.
Tel.: (8-528) 39 784.
El.P.:
asta.ppt@elektrenai.lt
Kontaktinis asmuo:
M.Sajetienė.
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ugdymosi poreikių vertinimas“.
specialistai, VGK
ugdymo įstaigos.
Tel.: (8-528) 39 784.
Lektorė: PPT specialioji pedagogė
nariai.
El.P.:
metodininkė M.Sajetienė
maryte.ppt@elektrenai.lt
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
Data, laikas
Veiklos pavadinimas
Atsakingas
Dalyviai
Vieta
Pastabos
I valstybinės kalbos mokėjimo
V.Mikalajūnienė
Užsiregistravę dalyviai Švietimo paslaugų Registracija būtina iki
2014-11-20
12.00 val.
kategorijos egzaminas
centras
2014-05-15
16.00 val.
LR Konstitucijos pagrindų
egzaminas
II ir III valstybinės kalbos
V.Mikalajūnienė
Užsiregistravę dalyviai Švietimo paslaugų Registracija būtina iki
2014-11-21
12.00 val.
mokėjimo kategorijos egzaminas
centras
2014-05-15

datą ir laiką

Informacija
Pastabos

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

1

2

3

6

A. Pupininkienė

Pagal 2014-10-30 ŠPC raštą Nr. 2VR - 100

Iki
2014-11-18

grąžinti sugadintus išsilavinimo pažymėjimus bei visus
nepanaudotus išsilavinimo pažymėjimų blankus
(grąžinti pateikiant perdavimo priėmimo aktus (2 egz.)
bei neišduotų pažymėjimų apskaitos ataskaitas iš
Mokinių registro).
Pateikti informaciją apie mokytojų atestacijos
pažymėjimų blankų panaudojimą 2014 metais.

Pagal 2014-10-30 ŠPC raštą Nr. 2VR - 99
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Data

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
2014-11-05
(trečiadienis)

14 -1600

2014-11-10
(pirmadienis)
2014-11-26
(trečiadienis)
2014-11-29
(šeštadienis)

1300-1530

2014-11-04

00

1200-1600
1430-1700

15.00 val.

2014-11-11

15.00 val

2014-11-25

15.00 val

Paskaita „Kaip užkirsti kelią problemoms ir nelaimingiems
atsitikimams“. Lektorė, chirologė Asta Svirkienė (paskaitos
tema gali keistis)
Paskaita „Moters galių šaltinis. Kuo moetris skiriasi nuo
vyrų?“. Lektorė Asta Ivaškevičiūtė
Elektrėnų ir Kaišiadorių TAU susitikimas. Tema bus
paskelbta vėliau
Adventinė vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant“ Abromiškių
svirne

2 aukštas, posėdžių
salė
2 aukštas, posėdžių
salė
Elektrėnų viešoji
biblioteka
Abromiškių svirnas

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
Elektrėnų sav.
Paskaita „Augalai saugo ir gydo mus“. Lektorė Švietimo paslaugų
Silvija Gloden Juknevičienė – sertifikuota tautinio
centras

paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo
tradicinės augalininkystės, maisto ruošimo ir gamtos
gėrybių rinkimo amato puoselėtoja, žolininkė,
bioenergetikė.
Paskaita „Virškinimo sistemos ligos, galvos
skausmai, nemiga. Cukrinis diabetes – kas tai? “.
Lektorė – Stasė Alauskienė –Elektrėnų visuomeninės
sveikatos biuro specialistė.
Paskaita „Bičių produktų nauda žmogaus
organizmui“. Lektorius - gydytojas terapiautas, prof.
Baltuškevičius.

Elektrėnų sav.
Švietimo paslaugų
centras
Elektrėnų sav.
Švietimo paslaugų
centras

Išvykimas autobusu
14.30 val. nuo
Elektrėnų kultūros
centro aikštės
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KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
Susitikimas su dailininke Sigute Ach NEĮVYKS
2014-11-13

9.45 val.
išvažiuojame
nuo ŠPC

Edukacinė išvyka į istorinę Lietuvos Respublikos Prezidentūrą Kaunas
Kaune tema „Aprangos kodas laikinojoje sostinėje“.
Apžiūrėsime (užsakytos gido paslaugos) rūmus bei dalyvausime
edukacinėje programoje.

2014-11-20

13.00 – 15.00
val.

Susipažinkime su Kinijos kultūros tradicijomis - arbatos
gėrimo ceremonija.

Elektrėnų sav.
Švietimo paslaugų
centras

2014-11-27

8.45 val.
išvažiuojame
nuo ŠPC

Edukacinė kelionė į bažnytinio paveldo muziejų ir Vilniaus
arkikatedros bazilikos požemius.

Vilnius

Iki 2014-11-10
registruotis tel: 34271
kviesti Alą
Pupininkienę
Kaina 1 asm. – 6,50 Lt
( 1,88 EUR). Į kainą
įeina: bilietas į rūmus,
gido paslaugos ir
edukacinė programa.
Dalyvių skaičius – 18.
Kviečiame iki 201411-17 registruotis tel.:
34271
Užsiėmimas
nemokamas
Dalyvių skaičius - 15
Registruotis iki 201411-24 tel. 34271
Dalyvių skaičius – 18.
Kaina 1 asm. – 16.00
Lt
(4,63 EUR). Į kainą
įeina: bilietas į muziejų
bei arkikatedros
požemius, gido
paslaugos.

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.

