ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai
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PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2013-10-29 įsakymu Nr. 1VT-54
Vieta
Registracija,
kita informacija
5

6

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2013-11-07
14.00 val.

2013-11-12
11.00 val.

2013-11-12
14.00 val.
2013-11-12
9.00 val.

2013-11-14
14.00 val.

Susitikimas su muzikos mokymo
priemonių komplekto autoriais tema
„Muzikos pažinimo kelias, dirbant
su naujais vadovėliais
„Vieversys“(serija "ŠOK")“
Konferencija „Mokytojų, tėvų ir
vaikų partnerystė“ (programa
pridedama)
Paskaita „Užsienio kalbų
valstybinio egzamino naujovės“.
Pranešėja Violeta Valašinienė
Seminaras „Vaikų turizmo
renginių organizavimas“.
Lektoriai: Virginija Petravičienė,
darbų saugos ir priešgaisrinės
saugos vadovė, lektorė. Išduodami
specialūs pažymėjimai.
Paskaita „Biologijos egzaminų
vertinimas“. Pranešėjai:
R.Damaškienė, A.Jančiauskienė,
J.Mickūnas

A. Pupininkienė
J. Mikalauskienė

Visi pradinio ugdymo
mokytojai

Vievio pradinė
mokykla

Registruotis tel. (8 528) 26181,
kontaktinis asmuo – Jūratė
Mikalauskienė
Pažymėjimo kaina 5 Lt., išduoda
leidyklos organizatoriai.

L.Bernatavičienė

L.Bernatavičienė

Mokytojai

Elektrėnų
viešbutisrestoranas
„Perkūnkiemis“
Švietimo paslaugų
centro
kompiuterių klasė
Vievio meno
mokykla

Dalyvių registracija
iki 2013-11-07 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

V.Valašinienė,
L.Bernatavičienė

Mokytojai, vadovai,
tėvai (pirmenybė
teikiama projekto
dalyviams)
Užsienio kalbų
mokytojai

L.Bernatavičienė

Biologijos mokytojai

Švietimo paslaugų
centro
kompiuterių klasė

Konferencija nemokama

Dalyvių registracija
iki 2013-11-07 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Seminaro kaina – 30 Lt
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2013-1113,14,15
10.00 val.

Seminaras „Savivaldybių
pasirenkamojo švietimo teikėjų
vadybinių kompetencijų
pagilinimas".

L.Bernatavičienė

Švietimo įstaigų
darbuotojai,
Nevyriausybinių
organizacijų atstovai,
kultūros centrų
kolektyvų vadovai,
jaunimo organizacijų
atstovai ir kt.

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Mokymai apmokami iš Europos
socialinio fondo lėšų.

A. Pupininkienė

Technologijų
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro I aukšto
PPT salė

Registracija iki 2013-11-11 el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271

P.Liperskis,
L.Bernatavičienė

Vokiečių kalbos
mokytojai

D.Gudelienė,
L.Bernatavičienė

Geografijos,
ekonomikos, istorijos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro
kompiuterių klasė
Kietaviškių
pagrindinė
mokykla

Registracija
iki 2013-10-16
tel. 39826, elp.

Savivaldybių pasirenkamojo vaikų
ugdymo teikėjai bus supažindinti
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.

2013-11-18
13.30 val.

2013-11-19
14.00 val.
2013-11-20
15.00 val.

Supervizija. Kas tai ? praktinė
supervizijos sesija technologijų
mokytojams.
Supervizorius – Nerijus
Januškevičius, Vilnius.
Vokiečių kalbos mokytojų
gerosios patirteis sklaida
„Projektinė patirtis“
Edukacinė programa „Paminklai
pasakoja“
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2013-11-21
13.00 val.

Seminaras „Efektyvus mokymasis A. Pupininkienė
ir mokymas“.
Lektorius – karjeros konsultantas,
Laurynas Pečkaitis.

Karjeros
„Ąžuolyno“
koordinatoriai, UK
pagrindinė
koordinacinės grupės mokykla
nariai, direktorių
pavaduotojai, kiti
norintys dalyvauti
dalyko mokytojai,
auklėtojai,
besidomintys mokinių
ugdymu karjerai

Lina.spc@elektrenai.lt
Seminaro kaina su
pažymėjimu – 5 Lt. (mokestis
tik grynaisiais)
Registruotis iš anksto iki
2013-11-18 el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271
Tikslas
Pagerinti įsiminimo galimybes 2 ir
daugiau kartų.
Sužinoti efektyvaus mokymosi
metodus, kuriuos galima bus
panaudoti įsisavinant įvairią
informaciją.
Turinys:
● Smegenų veikimo principai.
Atminties
samprata;
● Pagrindiniai atminties principai ir jų
veikimas;
● Motyvacija mokymuisi;
● Aukštos savivertės svarba
informacijos
įsisavinimui;
● Asociacijų metodas;
● Užsienio kalbų žodžių įsiminimas.
● Skaitinės informacijos įsiminimas;
● Fotografinės atminties lavinimas;
● Koncentracijos gerinimo metodai;
● Įvykių įsiminimas;
● Kalbų ir eiliuotų tekstų įsiminimas;
● Sąrašų mokymasis. Kelionės
metodas;
● Multisensorikos svarba mokymosi
procese.
● Paskaitų tvarkaraščio bei
dienotvarkės
įsiminimas. Minčių žemėlapiai;
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● Išsiblaškymas ir pastabumas;
● Sveikos mitybos bei taisyklingo
miego svarba
užtikrinant smegenų aktyvumą;
● Taisyklingo mokymosi ciklai:
pertraukų ir
kartojimo dažniai;
● Pažangumo stebėjimo testai.

V. Kandrotienė

2013-11-22
10.00 val.

Seminaras „Svarbiausi švietimo
finansavimo aspektai”. Lektorius
- Gvidas Karkauskas
Seminaro tikslas – supažindinti
seminaro dalyvius su esminiais
švietimo finansavimo , pedagogų
darbo apmokėjimo ir darbo
apskaitos aspektais.

2013-11-26
14.00 val.

Gerosios patirties sklaida tema
A. Pupininkienė
„Idėjų mugė. Ikimokyklinio amžiaus M. Parulienė
vaikų komunikavimo gebėjimų bei
sveikatos saugojimo įgūdžių
ugdymo (si) metodinės medžiagos
pavyzdžiai“.

2013-11-28
14.00 val.

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos
anglų kalbos mokytojos
metodininkės Romos Važgėlienės
kvalifikacijos tobulinimo gerosios
patirties sklaida

R.Važgėlienė
L.Bernatavičienė

Mokyklų vadovai,
švietimo įstaigų
darbuotojai.

Švietimo paslaugų
centras

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Anglų kalbos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Seminaras nemokamas.
Seminaras finansuojamas iš
projekto „Socialinės
partnerystės plėtra ir
kolektyvinių derybų skatinimas
šalies švietimo sektoriuje“,
projekto kodas Nr. VP1-1.1SADM-02-K-01-001. Būtina
išankstinė registracija iki
2013–11-20, tel. 39 826 arba
el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
Pedagogai, ketinantys pristatyti
metodinę medžiagą pranešti
el.p. ala.spc@elektrenai.lt
vardą, pavardę, įstaigos bei
metodinės medžiagos ar
pranešimo pavadinimą. Po
renginio bus išduodamos
pažymos.

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2013-11-14
17.00 val.

Paskaita „Asmeninio
planavimas“.

biudžeto L.Bernatavičienė

Kviečiame dalyvauti
visus norinčius!

Švietimo paslaugų
centro posėdžių

Registracija
iki 2013-11-13
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2013-11-21
17.00 val.

2013-11-25
17.15 val

2013-117,14,17,21,28
19.00 val.

Tikslas - išmokyti planuoti asmeninį
biudžetą, jį pildyti ir kontroliuoti.
Temos:
kieno rankose turi būti šeimos
biudžetas; taupyti ar mėgautis
gyvenimu; kokie yra taupymo
būdai.
Lektorė,
asmeninių
finansų
konsultantė Gitana Kulevičienė
Paskaita „Laiko planavimas“.
L.Bernatavičienė
Tikslas – pateikti praktinius laiko
planavimo metodus.
Temos:
Dienos režimas: iš kur atsiranda
“pelėdos”, “vyturiai” ir “ereliai”.
Ar žinai, kad laiko valdyti
neįmanoma?
Mažiau=daugiau.
Jokių “vėliau” – 2 minučių taisyklė.
90-ies minučių taisyklė.
80/20 taisyklė.
„Suvalgyk varlę“ - esminė dienos
užduotis.
Lektorė, socialinių projektų vadovė,
asmeninių finansų konsultantė
Jovita Martišiūtė
V.Kandrotienė
Paskaita „Vaistiniai augalai
savipagalbai“.
Lektorė – žolininkė, knygos
„Liaudies išmintis pataria“ autorė
Birutė Martišienė
Praktiniai
jogos,
meditacijos, V. Kandrotienė
kvėpavimo užsiėmimai.

salė

tel. 39826, elp.
Lina.spc@elektrenai.lt
Paskaita nemokama

Kviečiame dalyvauti
visus norinčius!

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

Registracija
iki 2013-11-19
tel. 39826, elp.
Lina.spc@elektrenai.lt
Paskaita nemokama

Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Švietimo paslaugų
centras

Visi baigę Gyvenimo
meno arba YES
kursus

Švietimo paslaugų
centras
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METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2013-11
Tikslios datos
ir laiko
teirautis
įstaigoje
2013-11-05
14.00 val.
2013-11-28
14.30 val.

Atvira pamoka tema „Pasiruošimas
koncertui“.

A. Medzikauskas

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokyklos 202 kab.

Tikybos mokytojų metodinis
pasitarimas
Matematikos mokytojų metodinis
pasitarimas.
1. Veiklos plano sudarymas
2014 m.
2. Matematikos olimpiados II
etapo vertinimo komisijos
sudarymas.

M. Kuliešienė

Tikybos mokytojai

V. Kandrotienė
D. Gudelienė

Matematikos
mokytojai

Elektrėnų pradinė
mokykla
Švietimo paslaugų
centras

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2013-11-04
2013-11-29

Vievio gimnazijos mokinių dailės
darbelių paroda.

V. Debesienė
A. Lukšienė
A. Pupininkienė

Mokinių dailės
darbai

Švietimo paslaugų
centro II aukšto
stendai

2013-11-12
10.00 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų kvadrato varžybos

A. Pupininkienė
O. Manomaitis
A. Miusova

6 – 7 metų amžiaus
vaikų komandos,
kurių sudėtis – 7
žaidėjai ir 1
atsarginis

Švietimo paslaugų
centre, buvusios
mokyklos sporto
salė

2013-11-14
13.00 val.

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

D.Valančienė,
L. Bernatavičienė

8-9 kl. mokiniai (iš
mokyklos po 1-2
grupes, grupėje iki 4

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

Įstaigos galinčios
(pasiruošusios) ir norinčios
dalyvauti, iki 2013-11-07
pateikia dalyvių vardinę
paraišką el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
(4 priedas), (varžybų nuostatai
– 3 priedas)
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2013-11-11/14
ir 19 d.

Informatikos ir informacinių
technologijų konkursas
„BEBRAS“
Konkursas „Sveikuolių
sveikuoliai“

2013-11-21
9.00 val. –
pradinių
klasių
mokiniai
10.15 val. –
ikimokyklinio
ir
priešmokyklin
io amžiaus
vaikai
11.30 val. –
5-6 klasių
mokiniai
12.45 val. –
7-8 klasių
mokiniai
14.00 val. –
9-10 klasių
mokiniai
2013-11-22
25-oji mokinių informatikos
olimpiada I etapas
2013-11-30

Mokinių Olimpinio festivalio
pradinių klasių zoninės kvadrato
varžybos

Informacinių
technologijų
mokytojai
V. Kandrotienė
A. Petraškienė

Informacinių
technologijų
mokytojai
V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

vaikų), anglų kalbos
mokytojai
Mokiniai

Mokyklos

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikai,
pradinių klasių
mokiniai, 5-6 klasių
mokiniai, 7-8 klasių
mokiniai, 9-10 klasių
mokiniai.

Mokiniai

Mokyklos

2003 metų gimimo ir
jaunesni (gali žaisti
penktokas jei jis
atitinka gimimo
metus) 6 mergaitės ir
6 berniukai

Kaunas
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2013-11-30

Respublikinė matematikos olimpiada V. Kandrotienė
5-8 klasių mokiniams

Registruoti 5-8
klasių mokiniai

Kauno
Išvykstame nuo Švietimo
technologijos
paslaugų centro 8.30 val.
universiteto
Elektronikos rūmai

PROJEKTINĖ VEIKLA
2013-12-07
Dalyvių
registracija iki
2013-11-26

2013-11

Ekskursija „Latvija: RundalėBauskė-Ryga“. Ekskursijoje
kviečiame dalyvauti olimpiadų,
konkursų nugalėtojus, prizinkinkus.
Projektas „Gabūs vaikai – šviesi
visuomenė“.
Projekto „Jei ne nugalėti, -tai
garbingai dalyvauti“ vykdymas.

L.Bernatavičienė

Olimpiadų, konkursų Latvija, Ryga
nugalėtojai

Dalyvių registracija
iki 2013-11-26 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt, nurodant
dalyvio vardą, pavardę

V. Kandrotienė

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2013 – 11 – 06 Bendras PPT ir Elektrėnų
,,Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos
14.00 val.
VGK posėdis.

A.Lauciuvienė
A.Skučienė

2013 – 11 – 14 PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Semeliškių vaikų
9.00 val.
darželyje.

M.Sajetienė
A.Būdėnienė

2013 – 11 – 27 PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Pylimų vaikų
9.00 val.
lopšelyje - darželyje.

M.Sajetienė
O.Stasiulevičienė

PPT specialistai,
mokyklos VGK
nariai, mokyklos
pedagogai.
Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla.
Semeliškių vaikų
darželis.

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

Pylimų vaikų
Pylimų vaikų
PPT specialusis pedagogas
lopšelio-darželio
lopšelis – darželis. atvyksta į įstaigą.
ugdytiniai,
(8-528) 39 784
pedagogai, tėvai.
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETO

2013-11-06
1500-1600

Elektrėnų miesto infrastruktūra

L.Bernatavičienė

TAU studentai

2013-11-13

Ekskursija į Vilniaus Valdovų

L.Bernatavičienė

TAU studentai

2 aukštas, posėdžių
salė

9
1000-1500
2013-11-13
1000-1500

2013-11-20
1500-1600

2013-11-27
1500-1600

2013-11-04
1500-1600
2013-11-11
1500-1600
2013-11-18
1500-1600
2013-11-25
1500-1600

2013-11-07
15.00 -16.30
val.
2013-11-14
15.30 val. –
18.00 val.
15.15 val.

rūmus
L.Bernatavičienė
TAU studentai
Elektrėnų dabartis ir ateitis.
Susitikimas su Elektrėnų
savivaldybės meru Kęstučiu
Vaitukaičiu
Gyva kalba – gyva tauta. (2013
L.Bernatavičienė
TAU studentai
2 aukštas, posėdžių
metai – Tarmių metai). Lektorė
salė
Vilija Dobrovolskienė, Elektrėnų
„Versmės“ gimnazijos lietuvių
kalbos mokytoja ekspertė, poetė,
Elektrėnų savivaldybės tarybos narė
L.Bernatavičienė
TAU studentai
2 aukštas, posėdžių
Elektrėnų miesto kraštotyra.
Lektorė Jurgita Chmieliauskienė,
salė
Elektrėnų literatūros ir meno
muziejaus direktorė
INFORAMCINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Susipažinimas su informacinėmis
L.Bernatavičienė
TAU studentai
2 aukštas,
technologijomis
kompiuterių klasė
Praktinis darbas kompiuteriu
L.Bernatavičienė
TAU studentai
2 aukštas,
kompiuterių klasė
Praktinis darbas kompiuteriu
L.Bernatavičienė
TAU studentai
2 aukštas,
kompiuterių klasė
Praktinis darbas kompiuteriu
L.Bernatavičienė
TAU studentai
2 aukštas,
kompiuterių klasė
KULTŪROS IR MENO FAKULTETAS
Kultūros ir meno fakulteto
studentų susipažinimas, kurso temų
svarstymas, įvadas į kursą. Fakulteto
kuratorė Ala Pupininkienė.
Praktinis užsiėmimas kultūros ir
meno fakulteto studentams
„Lipdyba iš molio“.

A. Pupininkienė

Kultūros ir meno
fakulteto studentai

2 aukštas, posėdžių
salė

A. Pupininkienė
A. A. Kaspučiai

Kultūros ir meno
fakulteto studentai

Vievio meno
mokykla

Registracija iki 2013-11-11
el.p. ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271
Kreiptis į A. Pupininkienę.
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išvažiuojame
nuo ŠPC
2013-11-25
10 val.
išvažiuojame
nuo ŠPC

2013-11-18
15.00 val.

2013-11-26
14.00 val.

Edukacinė programa TAU
studentams J. Basanavičiaus
gimtinėje „Vargo mokykla“

A. Pupininkienė

TAU studentai

Ožkabalių kaimas,
Bartninkų seniūnija,
Vilkaviškio rajonas

Užsiėmimo kaina – 10 Lt.
Dalyvių skaičius – 12.
Registracija iki 2013-11-20
el.p. ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271
Kreiptis į A. Pupininkienę.
Programos kaina – 5 Lt.
Dalyvių skaičius – 18.

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Paskaita „Minimalus judėjimas
V. Kandrotienė
Švietimo paslaugų
TAU studentai
maksimali nauda“. Lektorė –
centras
Sveikuolių klubo pirmininkė Vida
Kandrotienė
V. Kandrotienė
TAU studentai
Švietimo paslaugų
Paskaita „Kraujotakos sistemos
centras
ligos ir jų profilaktika. Lektorė –
greitosios pagalbos palaikomojo
gydymo ir praktikos gydytoja
Danutė Kameneckienė.

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,

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
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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
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.

"Geniali atmintis",
"Greitas
konspektavimas" ir dar
visokios įvairios
medžiagos.
Kainą mokyklos komandai
derinsime atskirai.
Dėl seminaro kreiptis į A.
Pupininkienę tel. 34271
arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt

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.
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.

A. Pupininkienė

Visiems norintiems

ŠPC arba mokykla

Seminaras mokamas iš
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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.

krepšelio arba asmeninių
lėšų.
Seminaras bus
organizuojamas jei
susidarys 20 - 30 dalyvių.
Seminarą gali užsisakyti
viena mokyklos komanda.
Dėl seminaro kreiptis į A.
Pupininkienę tel. 34271
arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt

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

Lektorius – Laurynas Pečkaitis, „Intelektinio
Kapitalo Ugdymas“ direktorius, „Svajonių mokyklos“
vadovas ir lektorius. Šešis metus vedu seminarus
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.

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

13
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“.

L.Bernatavičienė

Lektorė Roma Paukštienė, Socialinių mokslų doktorantė:
disertacija mokytojų švietimo ir sveikatingumo tema
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė

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

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
Data, laikas
2013-11-21
12.00 val.
16.00 val.
2013-11-22
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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Informacija
Data, laikas

Veikla

Atsakingas

Pastabos

1

2

3

6

Iki
2013-11-18

grąžinti sugadintus išsilavinimo pažymėjimus bei visus
nepanaudotus išsilavinimo pažymėjimų blankus
(grąžinti pateikiant perdavimo priėmimo aktus (2 egz.)
bei neišduotų pažymėjimų apskaitos ataskaitas iš
Mokinių duomenų bazės). Taip pat pateikti informaciją
apie dublikatų išdavimą.
Pateikti informaciją apie mokytojų atestacijos
pažymėjimų blankų panaudojimą 2013 metais.

A. Pupininkienė

Pagal 2013-10-22 ŠPC raštą Nr. 2VR - 165

Pagal 2013-10-22 ŠPC raštą Nr. 2VR - 166
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
PROJEKTAS „MOKYTOJŲ, TĖVŲ IR VAIKŲ PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO TINKLO
KŪRIMAS NACIONALINIU LYGMENIU“
PROJEKTO SFMIS NUMERIS VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-010

2013 m. lapkričio 12 d.
Viešbutis – restoranas „Perkūnkiemis“, Draugystės g. 5, Elektrėnai
http://www.perkunkiemisplius.lt/
KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ
10.00 – 11.00

Registracija. Kava ir arbata

11.00 – 11.10

Sveikinimo žodis. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorė
Vida Mikalajūnienė

11.10 – 11.30

Projekto rezultatų apžvalga. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro
projekto „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas
nacionaliniu lygmeniu“ projekto vadovė Lina Berntavičienė.

11.30 – 12.30

Mokytojų, vaikų ir tėvų partnerystės skatinimas įgyvendinant LIONS QUEST
programą mokykloje. Dr. Daiva Šukytė, LIONS QUEST programos instruktorė –
konsultantė.

12.30 – 13.00

Tėvystės įgūdžių lavinimo programos – galimybė pagerinti tėvų ir vaikų
santykius. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro Pedagoginės
psichologinės tarnybos psichologė Ingrida Puronienė.

13.00 – 14.00

Pietūs

14.00 – 14.45

Mokytojų, tėvų ir vaikų santykis - vidiniai procesai. Kas trukdo ir kas padeda
santarvei, mokymuisi ir gyvenimui. Šeimos konsteliacija. Ką ji atskleidžia?
Sisteminės -fenomenologinės psichoterapijos terapeutas, dėstytojas Kazimieras D.
Daugėla.

14.45 – 15.00

Projekto veiklos „Vasaros stovykla "Laisvės kodas": "MES NORIME DAR!"“
apžvalga. Lietuvos sveikuolių asociacijos projektų vadovė Justė Naujokaitytė.

15.00 – 16.00

Merginų ir vaikinų trauka vienas kitam pagal vertybes - kaip tai atpažinti.
Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramoss fondo Gyvenimo meno kursų
instruktorė Jūratė Ramanauskaitė.

16.00 – 16.30

Partnerių, dalyvių žodis. Kava ir arbata.
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3 priedas

Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių
kvadrato varžybų
NUOSTATAI
Tikslai :
1. Kvadrato žaidimo propagavimas ikimokyklinėse įstaigose.
2. Partnerystės jausmo, garbingos kovos, konkurencijos ir rungtyniavimo supratimo ugdymas
priešmokykliniame amžiuje.
Rengėjai :
Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“. Atsakingas – kūno kultūros pedagogas.
Švietimo paslaugų centras. Atsakinga – specialistė metodininkė Ala Pupininkienė.
Dalyviai
Priešmokyklinių grupių darželių komandos.
Laikas ir vieta
Varžybos vyks Elektrėnų Švietimo paslaugų centro pastate, esančioje sporto salėje 2013 m.
lapkričio 12 d. 10.00 val.
Taisyklės
Kvadratas 6-7 metų amžiaus vaikams sukurtas remiantis pradinių klasių taisyklėmis.






Kvadratas yra dviejų komandų, turinčių po lygų žaidėjų skaičių, žaidimas. Komandos sudėtis – 7
žaidėjai ir vienas atsarginis. Vienas iš žaidėjų yra kapitonas.
Kvadrato aikštelę sudaro dvi lygios aikštelės, sujungtos viena su kita.
Pirmiausia traukiami burtai dėl kamuolio ir aikštelės parinkimo. Turinti kamuolį komanda puola,
o kita-ginasi.
Žaidžiama du kėlinius. Kėlinio trukmė- 10 minučių, tačiau gali baigtis ir anksčiau, kai vienoje iš
komandų „iškertami“ visi žaidėjai.
Iškertama tada, kai puolančios komandos žaidėjo mestas kamuolys neliesdamas žemės paliečia
varžovų komandos žaidėją.

Žaidimo eiga
Kiekvienos komandos žaidėjai laisvai pasiskirsto savo kvadrate. Vieną žaidėją palieka atsarginiu už
varžovų aikštelės. Teisėjui davus ženklą, puolančioji komanda pradeda žaidimą bandomuoju perdavimu
atsarginiui – į kitą varžovų aikštelės pusę. Bandomasis perdavimas atliekamas tik vieną kartą – žaidimo
pradžioje.
Kai kamuolys grįžta į kvadratą , komanda jau turi teisę taikyti į priešininkus. Jeigu jie pagauna kamuolį,
tuomet puola patys.
Žaidimo tikslas – iškirsti visus varžovų komandos žaidėjus. Po pirmo kėlinio komandos keičiasi
kvadratais ir kamuoliu.
Rungtynės laimi ta komanda, kurios daugiau žaidėjų lieka neiškirstų. Šis žaidimas žaidžiamas draugiškai
ir darniai. Pavyzdžiui, kamuolį pagavęs žaidėjas nebūtinai pats turi bėgti ir kirsti priešininką, bet gali
perduoti draugui, kuris yra arčiau priešininko.
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Žaidėjų elgesys ir nuobaudos
Žaidėjai turi elgtis kūrybingai , gražiai ir sąžiningai žaisti. Net ir kovos įkarštyje žaidėjai
turi likti „džentelmenais“- nestumdyti varžovų, nemušti per rankas, nesitampyti ir nekaišioti kojų.
Žaidėjai turi stengtis nesusidurti vienas su kitu Jai žaidėjai netyčia susiduria žaisdami, jų bausti
nereikia. Vaikas, kuris grubiai elgiasi, turi būti įspėtas, o jei reikia laikinai pašalintas iš žaidimo.
Kvadrato varžybų apskaitos dokumentai
Pagrindinis kvadrato varžybų apskaitos dokumentas yra lentelė.
Varžybų lentelė
E
il.nr.

Komandos
pavadinimas

Taškai

Vieta

1
.
2
.
3
.
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 KVADRATO VARŽYBOS

Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centrui
VARDINĖ PARAIŠKA
2013-11-____
___________________________________darželis (mokykla) prašo leisti dalyvauti varžybose šiems
ugdytiniams:

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vardas, pavardė

Amžius

Auklėtojo (mokytojo)
vardas, pavardė

Komandos vadovas
(parašas)

(Vardas, pavardė)

Mokyklos direktorius
(parašas)

(Vardas, pavardė)

