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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2013-05-06
8.00 – 14.00
val.

Praktinė konferencija „Karjeros A.Pupininkienė
pamokos: vakar, šiandien, rytoj“ D. Liutkevičienė
G. Užkurėnaitė

2013-05-16
14.00 val.

Inovatyvių pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo formų
pristatymas Elektrėnų
savivaldybės pedagogams,
vadovams, švietimo
specialistams. Tikslas supažindinti švietimo
bendruomenę su naujų mokymosi
formų ypatumais, formuoti
palankią nuomonę apie
inovatyvias kvalifikacijos
tobulinimo formas, didinti jų
žinomumą bei interesą taikyti jas
ne tik projekto metu, bet ir jam
pasibaigus.

L.Bernatavičienė

Mokyklose
dirbantys karjeros
koordinatoriai,
mokytojai, karjeros
konsultantė,
Elektrėnų sav.
administracijos UK
veiklų koordinatorė,
mokiniai
Pedagogai, švietimo
pagalbos
specialistai,
mokyklų vadovai,
pavaduotojai,
mokytojai,
metodinių būrelių
pirmininkai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

Maloniai kviečiame dalyvauti

Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Registracija iki 2013-05-12 tel.
39 826, el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

Konferencijos dienotvarkė
pridedama. Pranešėjams bus
išduotos pažymos
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2013-0520,21,22 d.
9.00 val.
(ir birželio
3,4 d.)

Mokymai „Visų savivaldybių
pasirenkamojo švietimo teikėjų
(mokytojų) neformaliojo
ugdymo kompetencijų
ugdymas“.
Mokymų tikslas – suteikti
pasirenkamojo vaikų ugdymo
teikėjams naujų kompetencijų
vaikų neformaliajame ugdyme,
naudojant naujo finansavimo
modelio galimybes

L.Bernatavičienė

2013-05-23
14.00 val.

Seminaras „Koučingas
(ugdomasis vadovavimas).
Koučingo įgūdžių formavimas ir
pritaikymas“. Programa yra
teorinio praktinio pobūdžio, skirta
susipažinti su koučingo sąvoka bei
jo pritaikymo galimybėmis.
Lektorės Sigita Tarasauskienė,
Kaišiadorių raj., Žaslių pagrindinė
mokyklos, VšĮ Elektrėnų
profesinio mokymo centro fizikos
ir informacinių technologijų
mokytoja
Seminaras „Bendradarbiavimas
ir pozicijos argumentavimas”.
Lektoriai: Darius Rupšlaukis ir
Audrius Jurgelevičius.

L.Bernatavičienė

2013-05-23
9.00 val.

Seminaro tikslas – padėti parinkti
optimalų bendradarbiavimo
modelį, atsižvelgiant į konkrečią

V. Kandrotienė

Pasirenkamojo
vaikų ugdymo
teikėjai (mokytojai,
nevyriausybinių
organizacijų,
jaunimo
organizacijų
atstovai, kultūros
centrų kolektyvų
vadovai ir kt.)
teikiantys paslaugas
ar planuojantys tai
daryti
Mokytojai,
auklėtojai,
pavaduotojai

Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Registracija iki 2013-05-16 tel.
39 826, el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

Švietimo
paslaugų centras

Registracija iki 2013-05-20 tel.
39 826, el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Seminaro kaina – 30 Lt

Mokyklų vadovai,
švietimo įstaigų
darbuotojai.

Švietimo
paslaugų centras

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-01-001.
Būtina išankstinė registracija
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situaciją. Seminaro metu gautas
žinias bei įgūdžius galima
panaudoti pamokų metu
bendraujant su mokiniais,
profesinės sąjungos veikloje,
derantis su mokyklos
administracija ar savivaldybe.
Taip pat, pateiksime ŠMM
ruošiamų dokumentų dėl mokyklų
finansavimo bei darbo užmokesčio
sistemos projektus ir
supažindinsime su savivaldybėms
teikiamų teritorinių kolektyvinių
sutarčių projektais.

iki 2013–05-22, tel. 865083903,
39 826 arba el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2013-05-02; Praktiniai jogos, meditacijos,
09; 16, 23; 30 kvėpavimo užsiėmimai.

V. Kandrotienė

2013-05-02
17.00 val.

Paskaita „Pagrindiniai sveikos
gyvensenos principai“. Lektorė –
Sveikuolių sąjungos viceprezidentė
Sigita Kriaučiūnienė.

V. Kandrotienė

2013-05-03
18.00 val.
(miesto
biblioteka)

Akcija „Lietuvių bėgimas už
blaivią ir sveiką Lietuvą“.
Kiekvieną pirmą mėnesio
panktadienį 18.00 val. Lietuvos
miestuose ir kituose pasaulio
valstybėse, visur, kur tik yra
lietuvių, miesto gatvėse vyksta
masinis bėgimas, skirtas blaivybei ir
sveikam gyvenimo būdui.
Ši
akcija - tai spontaniškas blaivybei ir
sveikam gyvenimo būdui

V. Kandrotienė

Visi baigę
Gyvenimo meno
arba YES kursus
Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Švietimo
paslaugų centras

Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Renkamės prie
Elektrėnų miesto
bibliotekos

Švietimo
paslaugų centras

Registracija į paskaitą
iki 2013-05-01
el.p.vidak.spc@elektrenai.lt
arba tel. 39 826.
Paskaita nemokama.
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2013-05-11
14.00 val.

prijaučiančių žmonių savanoriškas
susibūrimas. Bėgimo trukmė ir
distancija ar maršrutas nėra niekur
reglamentuotas. Tačiau jau
susiklostė tradicija, bėgti ne mažiau
kaip 3 km – tiek, kiek yra milijonų
lietuvių pasaulyje.
Paskaita „Organizmo atsparumas V. Kandrotienė
ir sveikata“.

2013-05Data ir
laikas bus
patikslintas

Lektorė – Sveikuolių sąjungos
viceprezidentė Sigita Kriaučiūnienė.
Paskaita „Sveika mityba – V. Kandrotienė
sveikatos šaltinis“. Lektorius –
Žilvinas
Užkuraitis,
sveikos
gyvensenos ir ajurvedinės mitybos
specialistas daugiau kaip 18 metų
studijuoja Ajurvedą domisi sveiku
gyvenimo
būdu,
maistinėmis
profilaktinėmis ir gydomosiomis
prieskonių savybėmis.
Paskaita praktinis užsiėmimas V. Kandrotienė
„Protinės ir emocinės sveikatos
stiprinimas“. Lektorius – Eligijus
Valskis,
Sveikuolių
sąjungos
viceprezidentas.
Paskaita „Padėti sau paprasta, kai V. Kandrotienė
žinai“. Lektorė – „Žolinčiaus
akademijos“ prezidentė Danutė
Kunčienė.

Nuo
2013-05-01
800-1700 val.

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. L.Bernatavičienė
steigiamas
Trečiojo
amžiaus
universitetas.

2013-05-23
17.00 val.

2013-05-29
18.30 val.

Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai
Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Miesto biblioteka Registracija į paskaitą
iki 2013-05-10
el.p.vidak.spc@elektrenai.lt
arba tel. 39 826.
Paskaita nemokama.
Švietimo
Registracija į paskaitą
paslaugų centras iki 2013-05-22
el.p.vidak.spc@elektrenai.lt
arba tel. 39 826.
Paskaita nemokama.

Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Švietimo
paslaugų centras

Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Švietimo
paslaugų centras

Kviečiame visus
senjorus!

Švietimo
paslaugų centras

Registracija į paskaitą
iki 2013-05-28
el.p.vidak.spc@elektrenai.lt
arba tel. 39 826.
Paskaita nemokama.
Registracija į paskaitą
iki 2013-05el.p.vidak.spc@elektrenai.lt
arba tel. 39 826.
Paskaita nemokama.
Smulkesnė informacija teikiama
nuo 800 iki 1700 val.: adresu
Rungos
g.
5,
Elektrėnai.
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2013-05-11

Planuojami universiteto fakultetai:
Sveikos gyvensenos ir dvasinio
tobulėjimo; Kultūros ir meno;
Informacinių technologijų; Žmogaus
ir socialinės aplinkos. Trečiojo
amžiaus universiteto senjorų veiklos
turinys bus plėtojamas šiomis
kryptimis:
1.Dvasinis augimas ir bendravimo
kultūra;
2. Sveika gyvensena;
3.Kūrybiškumas ir netradiciškumas,
4.Sociokultūrinė senjorų veikla;
5.Kelionės ir ekskursijos kultūrinio paveldo pažinimo
galimybė;
6.Informacinės technologijos.
L.Bernatavičienė, Kviečiame visu
Šeimų šventė, skirta šeimų dienai
V.Kandrotienė,
dalyvauti šventėje!
paminėti
Šeimų klubas

Telefono Nr. pasiteiravimui
39 826, mob. Nr. 861483151,
el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Kreiptis į Liną Bernatavičienę
arba Vidą Kandrotienę, Elektrėnų
švietimo
paslaugų
centro
specialistes metodininkes.
Taip pat kviečiame pedagogus,
dėstytojus, kitų sričių atstovus
tapti mūsų savanoriais lektoriais
ir taip prisidėti prie savanoriškos
garbingos senjorų švietimo ir
užimtumo veiklos.

Elektrėnų
kultūros centro
aišktė

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2013-05-14
15.00 val.

Informacinių technologijų
mokytojų metodinis pasitarimas.
2013 m. informacinių technologijų
valstybinio brandos egzamino
reikalavimai ir vertinimas.

N. Kriščiūnienė

2013-05-15
13.00 val.

Psichologų metodinis
pasitarimas. Mokinių adaptacijos
tyrimas mokyklose. Naudojamos
metodikos, priemonės.
Atvira pamoka tema „Stambios
formos ypatumai, dirbant su
jaunesnių klasių mokiniais“

V. Kandrotienė
A. Jakonienė

2013-05
Laiko ir datos
teirautis
mokykloje

O. Navickienė

Vievio gimnazijos,
Semeliškių
vidurinės mokyklos
informacinių
technologijų
mokytojai
Psichologai

„Versmės“
gimnazija

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 105
kab.

Švietimo
paslaugų centras

Apie dalyvavimą praneškite N.
Kriščiūnienei tel.861659393 arba
el. p.
nijole@versme.elektrenai.lm.lt
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2013-05
Laiko ir datos
teirautis
mokykloje

2013-05
Laiko ir datos
teirautis
mokykloje

Atvira pamoka tema „Kairės
rankos įgūdžių formavimas“

R. Gritienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 115
kab.

Atvira pamoka tema „Darbas su
stambia forma“

R. Andrejaitienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 205
kab.

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2013-05-02
12.00 val.

Pradinių klasių mokinių konkurso
„Šviesoforas“ II etapas

A. Pupininkienė
A. Pranukevičienė

2013-05-02
2013-05-17

Elektrėnų pradinės mokyklos
mokinių darbų paroda tema
„Pavasaris“
Vaikų ir jaunimo plakatų
konkursas „Mes už sveiką
gyvenimo būdą“ skirtas
Pasaulinei nerūkymo dienai.
Olimpinio festivalio finalinės
virvės traukimo varžybos

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų dainų konkursas
„Dainingiausias
ikimokyklinukas“
Olimpinio festivalio lengvosios
atletikos atskirų rungčių
varžybos
Atvira veikla priešmokyklinio

2013-0502/25

2013-05-05

2013-05-06
10.00 val.

2013-05-08
11.00 val.
2013-05-10

Komantos,
mokytojai, teisėjų
kolegija
Elektrėnų pradinės
mokyklos mokinių
dailės darbai
7 – 15 m. ir vyresni
mokiniai

Vievio pradinė
mokykla

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Ne jaunesni kaip 12
metų mokiniai

Šiaulių raj.,
Meškuičių
gimnazija

D. Liubinienė
A. Pupininkienė

Dalyviai, komisija

M/d „Pasaka“

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
J. Purvys
A. Pupininkienė

Mokinių amžius
neribojamas

Vievio
gimnazijos
stadionas
Vievio l/d

V. Kandrotienė

Ikimokyklinio ir

Švietimo
paslaugų centro
II aukštas
Švietimo
paslaugų centras

Nuostatai pridedami.

Mokinių svėrimas nuo 9.00 –
11.00 val. Varžybų atidarymas
12.00 val.
Mokinių svėrimas nuo 9.00 –
11.00 val. Varžybų atidarymas
12.00 val.
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.
Pridedami nuostatai

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.
Maloniai kviečiame
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10.00 val.

ugdymo grupėje tema „Svečiuose
pasaka“

V. Petravičienė
G. Burlėgienė
Ž. Savilionienė
V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

„Eglutė“

dalyvauti !

2013-05-10
Atvykimas
iki 11.00 val.
2013-05-13
10.00 val.

Olimpinio festivalio lengvosios
atletikos keturkovės tarpzoninės
varžybos
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų dainų konkursas
„Dainingiausias pradinukas“

1999 metų gimimo
mokiniai

Alytus

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.

D. Liubinienė
A. Pupininkienė

Dalyviai, komisija

M/d „Pasaka“

Elektrėnų savivaldybės
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų krepšinio varžybos
„Mažasis krepšinis 2013“

A.Pupininkienė
A. Miusova

Dalyviai, teisėjas

M/d „Pasaka“

2013-05-17
Atvykimas
iki 11.00 val.
2013-05-20
2013-05-31

Olimpinio festivalio finalinės
lengvosios atletikos atskirų
rungčių varžybos
Elektrėnų meno mokyklos
mokinių dailės darbų paroda

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Mokinių amžius
neribojamas

Šiaulių miesto
stadionas

Kas dar nespėjo pateikti
paraiškų, jų laukiame
iki 2013-05-03
Pridedami nuostatai
Paraiškas pateikti
iki 2013-05-09 gerb. Aldonai
Miusovai el. paštu:
pasaka@elektrenai.lt
Pridedami nuostatai ir paraiška
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.

2013-05-16
10.00 val.

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

Iki
2013-05-24

Mokinių piešinių konkursas
„Laiškas iš ateities“

A. Pupininkienė

Elektrėnų meno
mokyklos mokinių
dailės darbai
Mokinių piešiniai

Švietimo
paslaugų centro
II aukštas
Švietimo
paslaugų centras

2013-05-25

Olimpinio festivalio finalinės
kaimo vietovių mokyklų
mokinių virvės traukimo
varžybos

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Ne jaunesni kaip 12
metų mokiniai

Šiaulių raj.,
Meškuičių
gimnazija

Iki
2013-05-31

Vaikų ir mokinių piešinių
konkursas „Mano šeima“

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

3 – 19 metų vaikai ir Elektrėnų meno
mokiniai
mokykla

Piešinius iki 2013-05-24 pateikti
A. Pupininkienei
Komisija bus sudaryta atskiru
raštu
Nuostatai pridedami
Mokinių svėrimas nuo 9.00 –
11.00 val. Varžybų atidarymas
12.00 val.
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.
Darbus pateikti iki 2013 m. gegužės
31 d. į Elektrėnų meno mokyklos
dailės skyrių.
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Nuostatai išsiųsti el. paštu visos
švietimo įstaigoms

2013-05-31
14.00 val.

Kūno kultūros mokytojų
spartakiada.

V. Kandrotienė
Z. Narkeliūnaitė

Kūno kultūros
mokytojai

Švietimo
paslaugų centras

2013-05-24
13.00 val.

VI - asis džiazo ir lengvosios
muzikos festivalis konkursas
„Elektrėnų žiburiukai 2013“
Vievio ir Elektrenų meno mokyklų
akordeono skyriaus mokinių
koncertas, skirtas Tarptautinei
akordeonistų dienai paminėti.

Evaldas
Petkevičius

Visi norintys

Elektrėnų meno
mokykla

Apie dalyvavimą praneškite tel.
39826, el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt
Visus mloniai kviečiame
dalyvauti

Sigutė Gervienė

Mokytojai. mokiniai

Elektrėnų meno
mokykla

Visus mloniai kviečiame
dalyvauti

Savivaldybės technologijų
mokytojų ir jų mokinių darbų
paroda

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

Technologijų
mokytojai, mokiniai

Planuojama
viešosios
bibliotekos
posėdžių salėje

Technologijų mokytojai, paruošę
darbelius parodai, rašykite el. p.:
ala.spc@elektrenai.lt
Reikalinga informacija apie
parodą: kiek darbelių, kiek reikia
stalų eksponavimui ?
Informacijos lauksime
iki 2013-05-07

2013-05
Datos ir
laiko
teirautis
mokykloje
2013-05
Informacija
bus
patikslinta

PROJEKTINĖ VEIKLA
2013-05

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

V. Kandrotienė

Mokiniai

Ugdymo
įstaigos,
sporto mokykla

ES FINANSUOJAMO PROJEKTO „MOKYTOJŲ, TĖVŲ IR VAIKŲ PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO TINKLO KŪRIMAS
NACIONALINIU LYGMENIU“ VEIKLA. Projekto SFMIS numeris VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-010.
ŠPC projekto, finansuojamo ES
A. Pupininkienė
Joniškėlio Gabrielės Pasvalio rajonas Smulkesnės informacijos
2013-05„Mokytojų, tėvų ir vaikų
Petkevičaitės –
teirautis tel. 34271, arba el.p.
13/15
8.00 – 16.00
partnerystės ir bendradarbiavimo
Bitės gimnazijos
ala.spc@elektrenai.lt
val.
tinklo kūrimas nacionaliniu
bendruomenė
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lygmeniu“ (trukmė – 2 metai)
mokymai, skirti mokytojams,
dirbsiantiems pagal gyvenimo
įgūdžių ugdymo metodiką.
Mokymai vyks 25 ak. val. (3 dienos).
Vykdytojai: VŠĮ LIONS QUEST
LIETUVA.

2013-0522/24
12.00 – 20.00
val

ŠPC projekto, finansuojamo ES
„Mokytojų, tėvų ir vaikų
partnerystės ir bendradarbiavimo
tinklo kūrimas nacionaliniu
lygmeniu“ (trukmė – 2 metai)
mokymai, skirti mokytojams,
dirbsiantiems pagal gyvenimo
įgūdžių ugdymo metodiką.

A. Pupininkienė

Juodupės
gimnazijos
bendruomenė

L.Bernatavičienė

Projekto partneriai

Rokiškio rajonas

Smulkesnės informacijos
teirautis tel. 34271, arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt

Mokymai vyks 25 ak. val. (3 dienos).
Vykdytojai: VŠĮ LIONS QUEST
LIETUVA.

2013-0512/18

Projekto partnerių stažuotė
Čekijoje

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2013–05–08
9.00 val.

PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Pylimų vaikų
darželyje.

M.Sajetienė
O.Stasiulevičienė

2013–05–15
13.00 val.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo
renginys skirtas 2013 – pedagogų
metams:
Gerosios patirties ir naujovių
sklaida ,,Įvairios vertinimo
metodikos psichologo darbe“.
PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Semeliškių
vaikų darželyje.
PPT mobilios grupės specialiojo

I.Puronienė

2013–05–17
9.00 val.
2013–05–22

M.Sajetienė
A.Būdėnienė
M.Sajetienė

Pylimų vaikų
lopšelio-darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Psichologai

Pylimų vaikų lopšelis
– darželis.

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

Pedagoginė
psichologinė tarnyba.

Kontaktinis asmuo
I.Puronienė
(8-528) 39 784
ingrida.ppt@elektrenai.lt

Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Pastrėvio

Semeliškių vaikų
darželis.

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

Pastrėvio pagrindinė

9.00 val.

pedagogo pagalba Pastrėvio
pagrindinėje mokykloje.

N.Jančiauskienė

Renginys skirtas 2013 – pedagogų M.Sajetienė
2013
gegužės mėn. metams:
Mokymo priemonių paroda.
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pagrindinės
mokyklos
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Pedagogai,
pagalbos mokiniui
specialistai,
mokytojų padėjėjai,
tėvai.

mokykla.

atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784

Pedagoginė
psichologinė tarnyba.

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

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
Data, laikas
2013-05-23
12.00 val.
16.00 val.
2013-05-24
12.00 val.

Veiklos pavadinimas
Atsakingas
I valstybinės kalbos mokėjimo
V.Mikalajūnienė
kategorijos egzaminas
LR Konstitucijos pagrindų
egzaminas
II ir III valstybinės kalbos
V.Mikalajūnienė
mokėjimo kategorijos egzaminas

Dalyviai
Užsiregistravę dalyviai

Vieta
Švietimo paslaugų
centras

Užsiregistravę dalyviai

Švietimo paslaugų
centras

Pastabos
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2013 m. kovo 28 d. įsakymu Nr.1 VT – 13
PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS PRADINUKAS“ NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis. Konkurso
globėjas – Elektrėnų Švietimo paslaugų centras. Konkurso tikslai: ugdyti vaikų kūrybiškumą,
išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę - meninę
saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas.
2. KONKURSO DALYVIAI
Konkurso dalyviai - Elektrėnų savivaldybės pradinio ugdymo mokiniai, kurių amžius nuo 7 iki 10
metų. Konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Kategorijos - solistai.
3. REIKALAVIMAI DAINOMS
Atlikėjas dainuoja vieną pasirinktą dainą. Dainos trukmė neribojama, atliekama akompanuojant
instrumentu arba naudojama minusinė fonograma. Instrumentai: akustiniai arba pagal atlikėjo
poreikius ir muzikos stilių.
4. KONKURSO ETAPAI
Pirmasis etapas vyksta švietimo įstaigose iki balandžio 23 d.
Antrasis etapas vyksta gegužės mėnesį. Vieta – mokykla darželis „Pasaka“. Konkurso data ir laikas
skelbiamas Švietimo paslaugų centro gegužės mėnesio veiklos plane. Dalyvio paraišką, iki
nurodytos datos, pateikti Švietimo paslaugų centrui.
5. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS
Atlikėjai bus veertinami pagal šiuo kriterijus:
1. Literatūrinio ir muzikinio teksto atlikimo kokybė.
2. Bendras sceninis įvaizdis (artistiškumas, laikysena).
3. Atlikėjo ir akompaniatoriaus ansambliškumas.
6. NOMINACIJOS
1.
2.
3.
4.

Dainingiausias dainorėlis.
Išraiškingiausias atlikėjas.
Jauniausias atlikėjas ir t.t.
visi kiti nominantai, bei jų pedagogai bus apdovanoti diplomais, bei saldžiais prizais.

7. BENDRA INFORMACIJA
Visi dalyviai atlieka finalinę bendrą dainą.
Organizatoriai: Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė - Ala Pupinikienė, tel.: 34271,
Mokyklos darželio „Pasaka“ muzikos pedagogė Dalia Liubinienė, tel:.8 612 04865
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PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS PRADINUKAS“ DALYVIO ANKETA

Vardas______________________________________________________________
Pavardė________ _____________________________________________________
Švietimo įstaiga___ ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kūrinio autoriai, pavadinimas______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dalyvį parengęs mokytojas ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Papildoma informacija (dėl instrumentų ar kitų rekvizitų) _______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1 VT - 50
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS IKIMOKYKLINUKAS“ NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis. Konkurso
globėjas – Elektrėnų Švietimo paslaugų centras. Konkurso tikslai: ugdyti vaikų kūrybiškumą,
išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę - meninę
saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas.

2. KONKURSO DALYVIAI
Konkurso dalyviai - Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, kurių amžius nuo 2
iki 7 metų. Konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Kategorijos - solistai.

3. REIKALAVIMAI DAINOMS
Atlikėjas dainuoja 1 dainą, kurios tekstas turi būti atliekamas lietuvių kalba. Dainos trukmė
neribojama, atliekama akompanuojant instrumentu arba naudojama minusinė fonograma.
Instrumentai: akustiniai arba pagal atlikėjo poreikius ir muzikos stilių.

4. KONKURSO DATA, VIETA, LAIKAS
Konkurso data ir laikas skelbiamas Švietimo paslaugų centro gegužės mėnesio veiklos plane.Vieta
– mokykla darželis „Pasaka“. Dalyvio paraišką, iki nurodytos datos, pateikti Švietimo paslaugų
centrui.

5. NOMINACIJOS
Atsižvelgiant į konkurso dalyvių skaičių bus renkamas „Dainingiausias dainorėlis“,
„Išraiškingiausias atlikėjas“, „Jauniausias atlikėjas“. Nominantai bus apdovanoti asmeninėmis
dovanėlėmis ir padėkos raštais.

Organizatoriai: Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė - Ala Pupinikienė, tel.: 34271,
Mokyklos darželio „Pasaka“ muzikos pedagogė Dalia Liubinienė, tel:.8 612 04865
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Praktinė konferencija „Karjeros pamokos: vakar, šiandien, rytoj“
Laikas: gegužės 6 diena (8.00-14.00 val.)
Vieta: Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
Dalyviai: mokiniai, mokytojai, karjeros konsultantai, karjeros koordinatoriai.
Tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, apibendrinti 2012-2013 m.m. veiklą, numatyti 2013-2014
m.m. prioritetus.
Pranešėjas
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, karjeros koordinatorė
Danutė Liutkevičienė
Elektrėnų ŠPC specialistė metodininkė,
Vilniaus regiono vadovė, Elektrėnų
savivaldybės Ugdymo karjerai veiklų
koordinatorė Ala Pupininkienė
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, karjeros koordinatorė
Danutė Liutkevičienė
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos tikybos
mokytoja Reda Ramanauskienė
Elektrėnų ŠPC specialistė metodininkė,
Vilniaus regiono vadovė, Elektrėnų
savivaldybės Ugdymo karjerai veiklų
koordinatorė Ala Pupininkienė
Karjeros konsultantė Giedrė Užkurėnaitė
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Danguolė Levickaitė
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos technologijų
mokytoja Vygintė Vaišvilienė,
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 4b klasės
mokinė Brigita Kapočiūnaitė
Vievio gimnazijos karjeros ugdymo mokytoja
Lina Balaišienė
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos psichologė
Rūta Baleišienė
Kietaviškių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė
Matonienė
Vievio gimnazijos karjeros koordinatorė
Rasa Peleckienė
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos etikos
mokytoja Teresė Einorienė
„Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta

Pranešimo tema

Laikas

Registracija
Konferencijos programa, tikslai

8.00-8.30 val.
5 min.

Sveikinimo žodis

5 min.

Mano karjeros planas. Atvira
pamoka 4 klasėje

45 min.

Praktinis užsiėmimas „Savęs
pažinimas“
Pertrauka
„Karjeros specialistų mokykloje
darbo kokybės vertinimas ir
gerinimas. Apklausos
rezultatai."
„Jaunimo karjeros planavimas
mokyklose: situacija, problemos,
ateities perspektyvos“
Tyrimo „Pasirinkimo
galimybės“ (apie modulio
„Karjeros planavimas“
pasirinkimą) pristatymas
„Karjeros planavimas
technologijų pamokose“

45 min.

Praktinis užsiėmimas „Kiek kas
kainuoja“
Pertrauka
„Įvairių diagnostikų naudojimas
planuojant karjerą“
„Profesinis veiklinimas
mokykloje, įtraukiant mokinių
tėvus“.
„Karjeros diena“ mokykloje

5 min.

Projekto „Drąsinkime ateitį“
idėjų pritaikymas
,,Tėvų įtraukimo į karjeros
planavimą būdai ,,Ąžuolyno"

5-7 min.

10.40-11.00
10 min.

20 min.

5 min.

5-7 min.

11.45-12.15
20 min.
10 min.

5 min.

5-7 min.

Kanapkienė
Elektrėnų ŠPC specialistė metodininkė,
Vilniaus regiono vadovė, Elektrėnų
savivaldybės Ugdymo karjerai veiklų
koordinatorė Ala Pupininkienė
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, karjeros koordinatorė
Danutė Liutkevičienė

15
pagrindinėje mokykloje"
„Projekto veiklos: rezultatai ir
planai“

Konferencijos apibendrinimas

20 min.

Iki 14.00 val.
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PIEŠINIŲ KONKURSO „LAIŠKAS IŠ ATEITIES“ NUOSTATAI
Tikslai
 ugdyti mokinių karjeros įgūdžius;
 ugdyti mokinių gebėjimus pažinti save;
 ugdyti mokinių meninius įgūdžius;
 skatinti mokinius į profesijų įvairovę pažvelgti netradiciškai;
 skatinti savivaldybės karjeros koordinatorių bendradarbiavimą.
Temos atskleidimas
Tai vaiko laiškas iš ateities apie jį patį, pasiekusį profesinių laimėjimų, pasiekimų. Piešinyje
atsiskleidžia kuo jis tapo ateityje.
Organizatoriai
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras,
Elektrėnų karjeros koordinatorių metodinis būrelis
Dalyviai
Elektrėnų savivaldybės mokyklų 5-8 kl. ir 9-12 (1-4) kl. mokiniai.
Piešinių formatas
Piešinių formatas gali būti įvairus, tačiau ne didesnis kaip A3 formatas.
Darbo priemonės
Piešiama įvairiais vandeniniais dažais, flomasteriais, spalvotais pieštukais, vaškinėmis kreidelėmis
ir t.t. Darbo priemonės ir technika pasirenkama individualiai.
Vertinimas
Vertinant bus atsižvelgiama į piešinio išraiškingumą, netradicinį profesijos traktavimą, techninį
darbo įvykdymą. Darbai bus vertinami dvejose amžiaus grupėse (5-8 ir 9-12 (1-4) kl.), kur iš
kiekvienos bus atrinkta po tris geriausius darbus. Parodos pristatymo metu geriausių darbų autoriai
bus apdovanoti padėkomis.
Terminas
Pristatomų darbų skaičius iš kiekvienos mokyklos nėra ribojamas (tačiau ne daugaiu kaip 5-6
geriausi darbai iš vienos klasės). Piešiniai pristatomi iki 2013 m. gegužės 24 d. į Elektrėnų
savivaldybės Švietimo paslaugų centrą, ŠPC specialistei – metodininkei A.Pupininkienei.
Darbų eksponavimas
Darbai bus eksponuojami birželio mėnesį Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centre.
Dalyvio (dailininko) anketa (priklijuota piešinio kamputyje)
Pildoma didžiosiomis raidėmis
Autoriaus vardas ir
pavardė (amžius)
Tikslus švietimo įstaigos
pavadinimas
Mokytojo vardas ir
pavardė
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Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo krepšinio varžybų
„MAŽASIS KREPŠINIS“
NUOSTATAI
Tikslai:
1. Krepšinio propagavimas savivaldybės bendrojo lavinimo įstaigų ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėse grupėse.
2. Partnerystės jausmo, garbingos kovos, konkurencijos ir rungtyniavimo supratimo
ugdymas priešmokykliniame amžiuje.
Rengėjai:
Elektrėnų mokykla –darželis
ugdymui Aldona Miusova.

„Pasaka“. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ikimok.

Dalyviai:
Varžybose dalyvauja penkių žaidėjų komanda (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
vaikai).
Laikas ir vieta:
Varžybų laikas ir data skelbiama Švietimo paslaugų centro balandžio arba gegužės mėnesio veiklos
plane.
TAISYKLĖS
1. KREPŠINIS VAIKAMS
Krepšinis 6-7 m. vaikams sukurtas remiantis suaugusiųjų ir mažojo krepšinio taisyklėmis,
atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatybes ir priartintas prie judriųjų žaidimų.
2. ŽAIDIMO TAISYKLĖS
Žaidimas vyksta tarp dviejų komandų, po penkis žaidėjus. Komandų uždavinys – įmesti kamuolį į
varžovo krepšį, stengiantis apginti savo krepšį, neleisti įmesti kamuolio į jį.
3. ŽAIDIMO DALYVIAI
Komanda sudaro – penki vaikai. Vienas žaidėjas kapitonas. Komandos žaidėjai apsirengę savo
komandos sportinę aprangą.
4. ŽAIDIMO TRUKMĖ
Žaidžiama du kėlinius po 5 min. Tarp kėlinių – 5 min. pertrauka. Laikas skaičiuojamas, nestabdant
laikrodžio.
5. ŽAIDIMAS SU KAMUOLIU
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Kamuolį galima perduoti, varyti viena ranka įvairiomis kryptimis. Mesti kamuolį koja arba
kumščiu negalima. Jei kamuolys netyčia atsimuša žaidėjui į koją, tai nėra taisyklių pažeidimas.
Kamuolys varomas viena ranka.
6. ŽAIDĖJŲ ELGESYS IR NUOBAUDOS
Žaidėjai turi elgtis kultūringai, gražiai ir sąžiningai žaisti. Net ir kovos įkarštyje žaidėjai turi likti
“džentelmenais” – nestumdyti varžovų, nemušti per rankas, nesitampyti, nekaišioti kojų ir panašiai.
Žaidėjai turi stengtis nesusidurti vienas su kitu. Jei žaidėjai netyčia susiduria žaisdami jų bausti
nereikia. Vaikas, kuris grubiai elgiasi, turi būti įspėtas, o jei reikia, laikinai pašalintas iš žaidimo.
7. KREPŠINIO VARŽYBŲ APSKAITOS DOKUMENTAI
Pagrindinis krepšinio varžybų apskaitos dokumentas yra lentelė.
8. VARŽYBŲ LENTELĖ
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.

Komandos pavadinimas

Taškai

Vieta

Žaidžiama olimpine vieno minuso sistema, komandų vadovai (arba kapitonai) traukia burtus.
Komandų pavadinimai įrašomi šalia skaičių.
1

2
3

4
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IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ VARŽYBOS „MAŽASIS KREPŠINIS“

Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centrui
VARDINĖ PARAIŠKA
2013-05-16
___________________________________darželis (mokykla) prašo leisti dalyvauti varžybose
šiems ugdytiniams:

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vardas, pavardė

Amžius

Auklėtojo (mokytojo)
vardas, pavardė

Ar įstaiga atsives palaikymo komandą (iki 6 vaikų)______________, kiek __________________ ?
įrašyti (taip, ne)
(įrašyti skaičių)
Auklėtojas paruošęs vaikus _________________
(parašas)

Tel. Nr.:

_____________________
(Vardas, pavardė)
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Bėgimas už blaivią ir sveiką Lietuvą

Elektrėnų savivaldybės sveikuolių klubas jungiasi prie akcijos „Lietuvių
bėgimas už blaivybę“ organizavimo.
.Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį 18.00 val. Lietuvos miestuose ir kituose pasaulio valstybėse,
visur, kur tik yra lietuvių, miesto gatvėmis vyksta masinis bėgimas, skirtas blaivybei ir sveikam
gyvenimo būdui propaguoti.

Artimiausias bėgimas, kuriame kviečiame aktyviai dalyvauti Elektrėnų
savivaldybės gyventojus, vyks 2013 m. gegužės 3 d. (penktadienį) 18.00 val.
Renkamės prie Elektrėnų miesto centrinės bibliotekos.
Akcijos „Lietuvių bėgimas už blaivybę“ iniciatoriai – Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės
koalicija bei Lietuvos sveikuolių sąjunga. Bėgimo šūkis – „Lietuvis reiškia blaivas“, bėgimo idėja –
„Tik blaivi tauta gali išlikti“.
Dainius Kepenis, Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas, kviesdamas visus pasaulio lietuvius
prisidėti prie šio bėgimo, neslepia optimizmo: „2012 m. prasidėjo ketverius metus truksianti
Lietuvos sveikatos olimpiada, kuria siekiame sustiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą. Be to, Seimas
paskelbė 2013 metus Sveikatingumo metais. Manau, kad šis bėgimas tai – graži įžanga. Tokia iš
pačių piliečių kilusi iniciatyva rodo, kad sparčiai keičiasi žmonių požiūris į save ir savo fizinę bei
dvasinę sveikatą“.
Gera sveikata yra brangiau ir už auksą, o stiprus kūnas – už nesuskaičiuojamus turtus. (Biblija,
Senasis testamentas).

Jei esi už blaivią ir sveiką Lietuvą, junkis ir kviesk bendraminčius! Laukiam
visų neabejingų.
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VAIKŲ IR JAUNIMO PLAKATŲ KONKURSO
„MES UŽ SVEIKĄ GYVENIMO BŪDĄ“, SKIRTO PASAULINEI NERŪKYMO
DIENAI,
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų ir jaunimo plakatų konkursas „Mes už sveiką gyvenimo būdą“ (toliau vadinamas
Konkursu) yra viena iš vaikų ir jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, sveikos gyvensenos ugdymo
formų.
2. Konkursas skirtas Pasaulinei nerūkymo dienai.
3. Plakatas yra agitacijos rūšis – šūkis, jo kompoziciją sudaro vaizdiniai elementai, trumpas tekstas,
kuris agituoja, kviečia, kreipiasi; pvz.: ,,Sveikai gyvenkime“, „Ką tu padarei, kad būtum sveikas“,
„Nežudyk savęs iš lėto“ ir panašiai. Plakatui būdinga lakoniškumas, dekoratyvumas, simbolika,
ryškios spalvos, raiškus šriftas (iškart turi būti aišku, ką nori pasakyti šiuo piešiniu). Plakato
ypatumas – teksto ir vaizdo vienybė.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Skatinti moksleivius kūrybiniam darbui, skleisti, gilinti jų sveikatos žinias;
5. Ugdyti elgesį, požiūrį į vertybes, formuojančias sveikos gyvensenos pamatus;
6. Formuoti teisingą požiūrį į žalingą įprotį – rūkymą.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras.
8. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio švietimo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vaikai.
9. Kūriniai vertinami 3–6 m., 7–9 m., 10–12 m., 13–15 m., 16−21 m. amžiaus grupėse.
10. Konkursas vyks 2013 m. gegužės 2d. – 25 d.
11. Švietimo įstaigų, vertinimo komisijos išrenka geriausius plakatus
ir pristato juos į Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centrą iki 2013 m. gegužės 26 d..
12. Plakatai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir kt., ne
mažesni kaip A3 formato. Darbai turi būti parengti eksponuoti bei etiketuoti (1 priedas): nurodytas
kūrinio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, klasė, darbo vadovas (jeigu yra), švietimo įstaigos
pavadinimas, adresas. Etiketė įklijuojama dešiniajame eksponuojamos piešinio pusės kampe. Gali
būti ne daugiau 1 vieno autoriaus darbo.
13. Konkurso kūrinių paroda vyks 2013 m. gegužės 26 d. – birželio 18 d. Elektrėnų savivaldybės
švietimo paslaugų centre.
14. Plakatus vertins Švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija: mokytojai,
socialiniai pedagogai.
15. Vertinimo kriterijai:
15.1 temos atskleidimas;
15.2. formos ir turinio originalumas, savitumas;
15.3. autoriaus sąmoningumas;
15.4. meniškumas;
15.5. estetiškumas.
16. Prizininkai apdovanojami diplomais, dalyviai padėkos raštais
rėmėjų dovanomis.
17. Darbus galima atsiimti po parodos uždarymo. Jie saugomi 3 mėnesius
Konkurso koordinatorė – Vida Kandrotienė, Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė.
1 priedas
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VAIKŲ IR JAUNIMO PLAKATŲ KONKURSO
„MES UŽ SVEIKĄ GYVENIMO BŪDĄ” KŪRINIŲ ETIKETAVIMAS

2013 metai
Užpildykite spausdintomis raidėmis, iškirpkite ir priklijuokite piešinio gerosios pusės apatiniame
dešiniajame kampe. Etiketės dydį derinkite prie kūrinio, šis pavyzdys nėra standartas.

Tema ………………………………………………………….
Autoriaus vardas ir pavardė
….……………………………………........................................
Amžius………………
Miestas, rajonas ………………………………………………..
Tikslus mokyklos pavadinimas……............................................
………………………………………………………………….
Mokytojo vardas ir pavardė
…………………………………………….................................

