ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
SPALIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai
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PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2014-09-30 įsakymu Nr. 1VT-45
Vieta
Registracija,
kita informacija
5
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2014-10-03
13.00 val.

2014-10-08
13.30 val.

2014-10-08
13.00 val.

2014-10-14,15
10.00 val.

A. Pupininkienė
Seminaras Vievio pradinės
mokyklos kolektyvui tema „Tapyba
ant vandens – VYTA – veidas yra
tavo atspindys“
Paskaita tema „Bendravimas su
A. Pupininkienė
asmenimis, turinčiais negalių“.
Lektorė – Asta Lauciuvienė, ŠPC
PPT logopedė metodininkė
Antikorupcinio švietimo mokymai
V. Kandrotienė
„Antikorupcinio ugdymo
galimybės Švietimo įstaigoje“.
Lektorė - Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos vyr.
specialistė Jurgita Razmytė.

Mokytojų, dirbančių su
skaitmeninėmis mokymo
priemonėmis mokymai.
Programos turinys ir mokymo
metodai užtikrins, kad mokytojas

V. Kandrotienė

Vievio pradinės
mokyklos kolektyvas

Vievio pradinė
mokykla

Kvalifikacijos
pažymėjimo kaina – 2 Lt
(0,58 Eur)

Įvairių dalykų
mokytojai ir kitiems
norintiems dalyvauti
asmenims.
Švietimo įstaigų
vadovai, pavaduotojai
ir asmenys atsakingi
už korupcijos
prevenciją įstaigoje.

Švietimo paslaugų
centro
kompiuterių klasė
II aukšte
Švietimo paslaugų
centras

Paskaita nemokama, bus
išduodamos pažymos.

Bendrojo lavinimo
mokyklų mokytojai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

Mokymai nemokami.
Registracija iki
2014-10-07, registruotis
telefonu: 39826 arba
el.. paštu:
vidak.spc@elektrenai.lt
Dalyviai atvyksta
pasiruošę papasakoti
kaip jų įstaigoje vyksta
antikorupcinis švietimas.
Jeigu nevyksta, tai
kodėl?
Seminaras
nemokamas. Seminaras
finansuojamas iš UPC
projekto „Ugdymo
turinio naujovių sklaidos
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mokymuose įgytų arba patobulintų
šias kompetencijas:
 Informacinių technologijų
naudojimo;
 Dalyko turinio planavimo ir
tobulinimo;
 Ugdymo proceso valdymo;
 Profesinio tobulėjimo;
 Mokinių motyvavimo ir
paramos jiems.
Programos turinys susietas su
projekte sukurtomis skaitmeninėmis
mokymo priemonėmis (SMP)
lietuvių kalbai ir literatūrai 9-12
klasėms, Lietuvos istorijai, Lietuvos
geografijai, doriniam ugdymui,
tautinių mažumų gimtosioms
kalboms, matematikai, chemijai,
meniniam ugdymui, technologijoms.
2014-10-16
13.30 val.
išvykstame
nuo ŠPC.
13.40 val. nuo
Vievio
gimnazijos
2014-10-27
9.00 val.

2014-10-31
9.00 val.

modelis“, projekto
kodas Nr. VP1-2.2ŠMM-02-V-01-008.
Būtina išankstinė
registracija iki 201410-13, registruotis
telefonu : 39826 arba el..
paštu:
vidak.spc@elektrenai.lt
Dalyvių skaičius ribotas
(15 dal.)
Registruodamasis į
mokymus dalyvis
privalo nurodyti el.
pašto adresą. Jei jo
paštas ne gmail, teks
susikurti, nes dirbant
planšetais tai būtina.
Dalyviams pietūs, kava
ir pažymėjimai
nemokami.
Iki 2014-10-08
registruotis telefonu :
39826 arba el.. paštu:
lina.spc@elektrenai.lt
Paskaita nemokama.

Edukacinė išvyka – mokomoji L.Bernatavičienė
paskaita Lietuvos Edukologijos
universiteto oranžerijoje, tema
„Augalai,
jų
savybės
ir
dauginimasis“. Lektorius, prof. Dr.
Remigijus Noreika

Biologijos ir kitų
gamtos mokslų
mokytojai

Lietuvos
edukologijos
universitetas

Seminaras „Integralus ugdymas L.Bernatavičienė
per patyrimą“. Lektorius Vytautas
Gaidamavičius

Elektrėnų pradinės
mokyklos mokytojai

Elektrėnų pradinė
mokykla

Pažymėjimo kaina – 2 Lt
(0,58 Eur)

Seminaras „Integruotos pamokos
ir mokymą aktyvinantys
metodai“.

Įvairių dalykų
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

Iki 2014-10-10
registruotis telefonu :
39826 arba el.. paštu:

L. Bernatavičienė
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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);
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.)
Lektorė: Audronė Šarskuvienė,
mokytoja ekspertė, NMVA išorės
vertintoja.
Planuojama Renkama grupė į „Specialiosios
lapkričiopedagogikos ir psichologijos
gruodžio mėn. kursus“. Specialiosios
pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos

lina.spc@elektrenai.lt
Seminaro kaina apie 45
Lt (13,03 Eur) (kaina
priklausys nuo dalyvių
skaičiaus)
Pažymėjimo kaina – 2 Lt
(0,58 Eur)

L.Bernatavičienė

Mokytojai, vadovai,
pavaduotojai
ugdymui, skyrių
vedėjai

Bus patikslinta

Iki 2014-10-15
registruotis telefonu :
39 826 arba el.. paštu:
lina.spc@elektrenai.lt
Kursų kaina – 200 Lt
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tobulinimo kursų programa (toliau –
Programa) skirta mokytojams, kurie
atestuosis pirmą kartą, ir
atestuotiems mokytojams, kurie
pretenduos įgyti aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją.
Kurso trukmė - 60 val.
Kursai vyks surinkus grupę
Planuojama Renkama grupė į „Mokytojų, L.Bernatavičienė
lapkričio mėn. mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui bei skyrių vedėjų
lietuvių
kalbos
kultūros
programą“.

(57,93 Eur)
(priklausys nuo dalyvių
skaičiaus)

Mokytojai, vadovai,
pavaduotojai
ugdymui, skyrių
vedėjai

Bus patikslinta

Mokymo metodai:
Paskaitos, pratybos, diskusijos,
darbas grupėmis, kalbos kultūros
testai, pranešimai, improvizuoti
dialogai, monologai
Programos trukmė:
I sesija – 3 dienos, 22 val. (11
teorijos val., 11 praktikos val.)

Iki 2014-10-15
registruotis telefonu :
39 826 arba el.. paštu:
lina.spc@elektrenai.lt
Kursų kaina – 150 Lt
(43,44 Eur)
(priklausys nuo dalyvių
skaičiaus)

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“.

Kursai vyks surinkus grupę

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2014-10-10
1630 val.

Paskaita „Tėvų ir vaikų santykiai“. L.Bernatavičienė,
Lektorius, Lietuvos Mokinių
V.Kandrotienė
Neformaliojo Švietimo Centro

Vaikai, tėvai,
mokytojai, seneliai

Švietimo paslaugų
centras

Paskaitos kaina – auka.
Informacija
pasiteiravimui tel.
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2014-10-21
1800 val.

Karjeros konsultantas,
gyvenimologas Vaidas
Arvasevičius.
Paskaita „Laimingo šeimyninio
gyvenimo etapai“. Lektorius,
psichologas, ajurvedos gydytojas,
teisininkas Anantara Das.

Paskaita „Sustok akimirka
žavinga“. Galėsite pasinerti į
užburiantį natūralios kosmetikos
kūrybos procesą, kurio metu
praturtinsite savo žinias ir išmoksite
pasigaminti sveikus bei natūralius
veido kremus ir lūpų balzamus su
kosmetikos gamintojais„Uoga
Uoga“.
Planuojama Kviečiame į anglų ir vokiečių
kalbos kursus (renkamos naujos
spalio –
lapkričio mėn. grupės).
2014-10-23
1800 val.

39826, el.p.
Lina.spc@elektrenai.lt
L.Bernatavičienė

Jaunimas, suaugusieji

Švietimo paslaugų
centras

Specialistės
metodininkės

Jaunimas, suaugusieji

Švietimo paslaugų
centras

L.Bernatavičienė

Jaunimas, suaugusieji

Švietimo paslaugų
centras

Kursų trukmė - 48 val.
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.

Kursai vyks surinkus grupę

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2014-10-06
14.00 val.

Bendrojo ugdymo ir meno
mokyklų dailės dalyko mokytojų
metodinis pasitarimas

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

Bendrojo ugdymo ir
meno mokyklų
dailės dalyko
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

Paskaitos kaina – auka.
Informacija
pasiteiravimui tel.
39826, el.p.
Lina.spc@elektrenai.lt
Registracija el.p.
lina.vsb@elektrenai.lt .
Paskaitą organizuoja
Elektrėnų visuomenės
sveikatos biuras.

Registracija
iki 2014-10-04
tel. 39826, el.p.
Lina.spc@elektrenai.lt
Kursų kaina – 400 Lt
(115.85 Eur)
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2014-10-09
14.00 val.

2014-10-10
14.00 val.

2014-10-13
14.00 val.

2014-10-14
14.00 val.

2014-10-15
13.00 val.

2014-10-16
14.30 val.

Vokiečių kalbos mokytojų
metodinis pasitarimas tema
„Švietimo naujienos“ , veiklos plano
sudarymas ir kt. klausimai
Ugdymo karjerai paslaugas
teikiančių ar besidominčių
pedagogų, pagalbos specialistų
metodinis pasitarimas dėl veiklų
tęstinumo bei mokinių profesinio
veiklinimo galimybių 2014 – 2015
m.
Geografijos ir ekonomikos
mokytojų metodinis pasitarimas
tema „Švietimo naujienos“
(informacija iš metodinių dienų),
veiklos plano sudarymas ir kt.
klausimai
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
įstaigų muzikos mokytojų
metodinis pasitarimas dėl veiklos
plano 2015 m. sudarymo ir kt.
klausimais
Socialinių pedagogų metodinis
pasitarimas – gerosios patirties
sklaida. Temos:
1. „Sveikata, kuri mus
saugo“. (Pranešėja Aistė
Apyvalienė).
2. Mokinių motyvacija
dalyvauti popamokinėje
veikloje. (Pranešėja Teresa
Seržantovič).
Chemijos ir fizikos mokytojų
metodinis pasitarimas – gerosios
patirties sklaida „Mokinių

P.Liperskis,
L.Bernatavičienė

Vokiečių kalbos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

A. Pupininkienė

Visus besidominčius
ugdymo karjerai
veiklomis

Švietimo paslaugų
centro kompiuterių
klasė II aukšte

P.Tenikis,
D.Niparavičienė,
L.Bernatavičienė

Geografijos ir
ekonomikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro kompiuterių
klasė

A. Pupininkienė
A. Pliskauskas

Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
įstaigų muzikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro kompiuterių
klasė II aukšte

A. Dimšaitė
V. Kandrotienė

Socialiniai
pedagogai

Švietimo paslaugų
centras

V. Kubilienė
V. Minkevičienė

Chemijos ir fizikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras
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2014-10-17
14.00 val.

2014-10-20
14.00 val.

2014-10-21
11.00 val.

2014-10-23
15.00 val.

2014-10-24
Laiko
teirautis
mokykloje

ekskursijų organizavimas,
tarpdalykinių eksperimentų
taikymas“.(Pranešėja Birutė
Morkūnienė).
Informacija iš metodinių dienų.
Chemijos ir fizikos olimpiadų II
etapo vertinimo komisijos
sudarymas.
Matematikos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl 2014 m. matematikos
valstybinio egzamino rezultatų
analizės.
Ikimokyklinio bei priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinių
grupių pirmininkų metodinis
pasitarimas dėl 2014 m. IV
ketvirčio bei 2015 m.veiklos plano
sudarymo ir kt. klausimais
Logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinis pasitarimas dėl 2014 m.
veiklos aptarimo ir plano 2015 m.
sudarymo ir kt. klausimais
Informacinių technologijų
mokytojų metodinis pasitarimas.
Paskaita „Integruotos IT pamokos“.
Lektorė Vievio gimnazijos mokytoja
Vita Strasevičienė.
Metodinė diena Vievio meno
mokykloje. Atvirų veiklų ir
pranešimų temos:
1. Pranešimas “Muzikinės klausos
lavinimas pradinėse klasėse.
Intervalai. Diktantai”. Pranešėja vyr. mokytoja Irena Mikaliūkštienė.

D. Gudelienė
V. Kandrotienė

Matematikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

M. Parulienė
A. Pupininkienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinių grupių
pirmininkai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

N. Gurinienė
A. Pupininkienė

Logopedai ir
specialieji pedagogai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

V. Kandrotienė

Informacinių
technologijų
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

A. Pupininkienė
A. Kasputienė

Mokytojai

Vievio meno
mokykla

Maloniai kviečiame ir
kitų įstaigų kolegas
apsilankyti: mokytis,
bendrauti, tobulėti,
dalintis gerąja patirtimi.
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2014-10-27
14.00 val.

2. Pranešimas “Akordeonisto
atlikimo technikos ugdymo
ypatumai”. Pranešėja - vyr.
mokytoja Sigutė Gervienė.
3. Atvira pamoka “Įvairių štrichų ir
intervalinės faktūros atlikimas
fortepijoninėse pjesėse”. Pamoką
veda - vyr. mokytoja Gražina
Petrauskaitė
4. Atvira pamoka “Įžanginiai
grojimo pratimai saksofono
pamokoje”. Pamoką veda - vyr.
mokytojas Virginijus Skudas.
Bibliotekininkų metodinis
pasitarimas dėl veiklos plano 2015
m. sudarymo ir kt. klausimais

A. Pupininkienė
J. Marcinkevičienė

Bibliotekininkai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2014-10-01
2014-10-31

Vievio gimnazijos mokinių dailės
darbelių paroda.

A. Pupininkienė
V. Debesienė
A. Lukšienė
V. Kandrotienė

Mokinių dailės
darbai

2014-10-11

Sveiko maisto šventė „Rudens
gėrybės būro ir pono stalui“, skirta
2014-ųjų, K. Donelaičio metų
progai.

2014-10-22
11.00 val.

Konkursas „Raštingiausias
ketvirtokas“

A. Pupininkienė
I. Kybartienė

4 klasių mokiniai,
mokytojai, vertinimo
komisija

Mokykla darželis
„Pasaka“

Iki
2014-11-30

Pedagogų parengtų inovatyvių
mokymo priemonių paroda

L.Bernatavičienė,
A.Pupininkienė,

Pedagogai

Švietimo paslaugų
centras

Mokyklų komandos

Švietimo paslaugų
centro II aukšto
stendai
Raudondvario
pilies dvaras

Mokyklų komandos
registruojasi iki 201410-09 el.p
vidak.spc@elektrenai.lt,
tel. 39826
Nuostatai pridedami.
Nuostatai pridedami prie
veiklos plano (1 priedas,
2 lapai)
Sąrašus iki 2014-10-17
nuskanuoti ir atsiųsti el.
paštu A. Pupininkienei
Darbus teikti
iki 2014-11-30
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„Ugdykime kitaip“. Kviečiame
mokytojus, auklėtojus ir kitus
pedagoginius darbuotojus
pasidalinti savo parengtomis
metodinėmis priemonėmis,
autoriniais darbais ir kitais
sukurtais produktais.

V.Kandrotienė

ŠPC metodininkėms.

PROJEKTINĖ VEIKLA
2014-09
2014-09

Projekto „Gabūs vaikai – šviesi
visuomenė“ vykdymas
Projekto „Jei ne nugalėti, -tai
garbingai dalyvauti“ vykdymas.

L.Bernatavičienė

Mokiniai

V. Kandrotienė

Mokiniai

Švietimo paslaugų
centras
Ugdymo įstaigos,
sporto mokykla

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
M.Sajetienė
2014 – 10 – 01 PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Semeliškių vaikų A.Būdėnienė
9.00 val.
daržely

Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Semeliškių vaikų
darželis.

2014 – 10 – 08 PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Pylimų vaikų
9.00 val.
lopšelyje - darželyje.

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Pedagogai, švietimo
pagalbos specialistai,
tėvai/globėjai.

Pylimų vaikų
lopšelis - darželis.

M.Sajetienė
O.Stasiulevičienė

Siūloma paskaita: ,,Bendravimas su A.Lauciuvienė
Pagal iš
anksto sutartą asmenimis, turinčiais negalių“.
datą ir laiką Lektorė: PPT logopedė metodininkė
A.Lauciuvienė
Siūlomas seminaras: ,,Pedagoginis
Pagal iš
anksto sutartą mokinio (vaiko) specialiųjų
datą ir laiką ugdymosi poreikių vertinimas“.
Lektorė: PPT specialioji pedagogė
metodininkė M.Sajetienė

M.Sajetienė

Elektrėnų
savivaldybės
ugdymo įstaigos.

Pedagogai, švietimo Elektrėnų
pagalbos specialistai, savivaldybės
VGK nariai.
ugdymo įstaigos.

PPT mobilios grupės
specialusis pedagogas
atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784.
PPT mobilios grupės
specialusis pedagogas
atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784.
Kontaktinis asmuo:
A.Lauciuvienė.
Tel.: (8-528) 39 784.
El.p.:
asta.ppt@elektrenai.lt
Kontaktinis asmuo:
M.Sajetienė.
Tel.: (8-528) 39 784.
El.P.:
maryte.ppt@elektrenai.lt
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ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS
Data

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
30

2014-10-08

8 -1600

Ekskursija „Nuo degtuko iki televizoriaus“ Kauno miesto
muziejuje ir M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus
lankymas

Kaunas

2014-10-10

1000-1200

2014-10-15

1300-1600

2014-10-21

1400-1600

2014-10-29

1500-1600

Paskaita „Euro įvedimas“. Paskaitą organizuoja ir ves „Versli
Lietuva“ atstovai.
Susitikimas su poetu Rimvydu Stankevičiumi.
Susitikimo metu bus galima įsigyti poeto knygų
Paskaita „Misija Sibiras“. Lektorius, ekspedicijos iniciatorius
Tomas Šyvokas
Paskaita „Pažinkime Indiją, jos kultūrą ir tradicijas“.
Paskaitos metu taip pat susipažinsite su indiškų dubenėlių garsų
muzika ir jos terapija. Patirtimi dalinsis Vilma Narkauskienė.

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

2014-10-07

15.00 val.

2014-10- 22

15.00 val.

2014-10-28

15.00 val.

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
Paskaita „Imuniteto stiprinimas. Peršalimo ligų profilaktika. 2 aukštas,
posėdžių salė
Alergija – jos atsiradimo priežastys.“.
Lektorė – Stasė Alauskienė –Elektrėnų visuomeninės sveikatos
biuro specialistė.
2 aukštas,
Paskaita „Gydomoji linų sėklų ir iš jų spaudžiamo aliejaus
galia“. Lektorius Bronislavas Liubomiras Vošteris.
posėdžių salė
Paskaita ir knygos „Sveikata, kuri mus saugo“ pristatymas.
Lektorius ir knygos autorius – Juozas Dapšauskas, 2013-ųjų -

2 aukštas,
posėdžių salė

Registracija nuo
2014-10-02
Išvykimas autobusu
8.30 val. nuo TAU
kiemelio.
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Sveikatingumo metų iniciatorius, Sveikatos bangos sąjūdžio
dešimtmečio puoselėtojas ir knygos „Sveikata, kuri mus saugo“
autorius, publicistas, susitikimų-diskusijų vedėjas, Lietuvos
sveikuolių sąjungos valdybos narys.

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
Meninių darbų paroda - konkursas tema „Gražiausias mano
darbelis“. Maloniai prašome atnešti 1 (mieliausią, gražiausią)
savo rankų darbo eksponatą.
Bus išrinkti gražiausi senjorų darbai.

2014-10-01
2014-10-31
Šiuo laikotarpiu
laukiame jūsų
darbelių
2014-10-09

2014-10-23

Išvažiuoja
me nuo
ŠPC
8.45 val.
8.10 val.

Elektrėnų sav.
Švietimo paslaugų
centras

Edukacinė išvyka Į Valdovų rūmus, kuriuose eksponuojami
Valdovų rūmai,
Vilnius
unikalūs gobelenai iš privačių kolekcijų visame pasaulyje.
Vėlyvųjų viduramžių ir Renesanso bei Baroko epochos dailiosios
tekstilės fenomenas – senieji gobelenai.
Jurbarko rajonas
Edukacinė programa į Panemunės pilį.

Išvykstame
nuo ŠPC

Parodos darbeliai bus
eksponuojami 2014 m.
lapkričio mėnesį.
P.S. Atnešdami darbelį,
prašome paruošti kortelę
su autoriaus vardu ir
pavarde.
Iki 2014-10-08
registruotis tel: 34271
kviesti Alą Pupininkienę
Iki 2014-10-20
registruotis tel: 34271
kviesti Alą Pupininkienę

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Kuratorės Lina Bernatavičienė, lina.spc@elektrenai.lt ,Vida Pranckevičienė, vidap.spc@elektrenai.lt tel. 39 826
2014-10-06

1500-1600

Praktinis darbas kompiuteriu

2014-10-13

1500-1600

Praktinis darbas kompiuteriu

2014-10-20

1500-1600

Praktinis darbas kompiuteriu

2014-10-27

1500-1600

Praktinis darbas kompiuteriu

2 aukštas,
kompiuterių klasė
2 aukštas,
kompiuterių klasė
2 aukštas,
kompiuterių klasė
2 aukštas,
kompiuterių klasė

1 grupė (pradedant.)
2 grupė (pažengę)
1 grupė (pradedant.)
2 grupė (pažengę)

Siūlomos seminarų temos:
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

V.

Mokymą
aktyvinantys
metodai

VI.

Ugdymo
diferencijavi
mas ir
individualizav
imas

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

IV.3.
IV.4.
IV.5.
IV.6.
V.1

VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
VI.5.
VI.6.
VI.7.
VI.8.
VI.9.

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.
(,,Europos kavinė“, ,,Atminties
2,5 val.
grandinėlė“,, Derybos“, Bostono
matrica“, ,,Išikavos žuvys“, ,,Dūzgiančios
grupės“, ,,Pamoka“. ,,Generalinė
repeticija“, ,,Traukinukas“, ,,Sūkurys“ ,,
ŽNI“ ir kt.)
Ugdymo turinio apimties
0,5 val.
diferencijavimas
Diferencijavimo poreikio išsiaiškinimas
0,5 val.
Diferencijavimo būdai
0,5 val.
Diferencijuotos veiklos metodai
1 val.
Homogeninių ir heterogeninių grupių
0,5 val.
darbo organizavimas.
Mokymosi aplinkos išnaudojimas
0,5 val.
diferencijuojant
Mokymosi uždavinio diferencijavimas
1 val.
Konsultavimas
0,5 val.
Savitarpio pagalbos organizavimas
0,5 val.

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

X.

Namų darbai

XI.

Motyvacija

XII.

Mokymas
mokytis

VIII.9.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
IX.4.

IX.5.
X.1.

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.

0,5 val.
0,5 val.

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

0,5 val.
1 val.

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

1 val.
1 val.

XI.1.
XI. 2.

Motyvacijos ir motyvo samprata

XI. 3.

Motyvacijos stiprinimas įtraukiant mokinius į
praktinę veiklą

1 val.

XI. 4.

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

1 val.

XII. 1
XII. 2.

XII. 3.

Motyvacijos
stiprinimas
praktinės galimybės

būdai

0,5 val.
ir 1 val.

0,5 val.
0,5 val.

0,5 val.

XIII. 3.

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

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
Praktiniai integravimo taikant
netradicines ugdymo formas modeliai
Integruotos užduotys, jų vertinimas

XII. 4.
XII. 5.
XII. 6.
XII. 7.
XII. 8.
XIII.

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

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

XVI.

Pamokos
uždavinys

XVI. 1.
XVI. 2.
XVI. 3.
XVI. 4.
XVI. 5.

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

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

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.

SVEIKO MAISTO ŠVENTĖ

“Lietuvaitė šeimininkė”
2014 m. Spalio 11 d.

1. TIKSLAS. Propaguoti sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, mitybos kultūrą bei sveikatai naudingus
natūralius, ekologiškai švarius maisto produktus ir iš jų pagamintus vegetariškus patiekalus, puoselėti
tautos tradicijas.
2. UŽDAVINIAI. Susipažinti su sveikos mitybos taisyklėmis, šventinio maisto gaminimo
tradicijomis, paruošimo technologijomis, etiketu, pristatyti paprastus, sveikus ir pigius patiekalus,
skatinti maitinimo įstaigas bei renginių organizatorius plėtoti sveikos mitybos tradicijas savo veikloje,
populiarinti sveikos gyvensenos filosofiją atitinkančią švenčių šventimo kultūrą.
3. LAIKAS IR VIETA. Sveiko maisto šventė vyks 2014 m. Spalio 11 d. 11 valandą Raudondvario
pilies dvare
4. PROGRAMA.

 2014-10-11 SVEIKO MAISTO ŠVENTĖ “Rudens gėrybės būro ir pono stalui”
o Teminių stalų, atitinkančių šventės tematiką, paroda-konkursas;
Kiekvienas konkurso dalyvis paruošia šventės tematiką atitinkantį stalą, kuriame pateikiama ne
daugiau kaip 7 patiekalai. Privalomi patiekalai: gėrimas, antras patiekalas, saldus patiekalas, vieno
kąsnio užkandžiai. Prie kiekvieno konkursinio patiekalo privalo būti receptas. Konkurso dalyviai
turi turėti pakankamai konkursinių patiekalų receptų kopijų, skirtų platinimui šventės dalyviams.
SVARBU! Visų konkursinių patiekalų receptūros pateikiamos komisijos pirmininkui pristatymo
metu (turi būti užrašyta kas yra patiekalo autoriai, kokiai organizacijai jie priklauso).

Komisija savo nuožiūra skirs prizus už originaliausius, rečiausius kulinarinio paveldo
patiekalus, padažus, prieskonius, gėrimus ir kt.
Vertinimo kriterijai:









patiekalų ruošimo procesas,
sezoniškumas,
atitikimas šventės tematikai,
stalo serviravimas ir estetiškumas,
skonis ir originalumas,
dalyvių apranga,
žinios apie vegetarinę mitybą,
aptarnavimo kultūra ir humoro jausmas;

o Lietuvaitės šeimininkės konkursas;
Konkurso dalyviai parengia iki penkių šventės tematiką atitinkančių patiekalų. Privalomi
patiekalai: gėrimas, antras patiekalas, saldus patiekalas.
SVARBU! Visų konkursinių patiekalų receptūros pateikiamos komisijos pirmininkui pristatymo metu
(turi būti užrašyta kas yra patiekalo autoriai, kokiai organizacijai jie priklauso)

Vertinimo kriterijai:










patiekalų ruošimo procesas,
patiekalų suderinamumas,
stalo serviravimas ir estetiškumas,
sezoniškumas,
atitikimas šventės tematikai,
skonis ir originalumas,
apranga,
žinios apie vegetarinę mitybą,
aptarnavimo kultūra ir humoro jausmas;

Komisija rinks vieną Lietuvaitę šeimininkę, tačiau visi konkurso dalyviai bus apdovanoti prizais ir
atminimo dovanomis.
Patiekalai šventės metu gali būti parduodami ir dalyvaujančios organizacijos nustatytomis
kainomis.
o Sveiko maisto mugė

Mugėje gali dalyvauti įmonės ar įstaigos, visuomeninės organizacijos, ūkininkai, parduodantys
sveiko maisto, ekologiškus produktus, natūralius papildus, prieskonius, skanskonius ir pan. Mugės
dalyviams privaloma turėti parduodamų produktų sertifikatus.
Dalyvavimo
mugėje
parama
sveikuolių
sąjunga
vienai
organizacijai:
50lt
5. REGISTRACIJA. Visi konkursų ir mugės dalyviai privalo pateikti paraiškas. Paraiškos forma,
pateikiama www.sveikuoliai.lt, turi būti atsiųsta iki 2014 m. spalio 01 d., 17 val., el.p.
simonas@sveikuoliai.lt. Informacija teikiama ir telefonu 863004800.
Šventės metu dalyvių registracija vyksta šeštadienį, nuo 10 valandos, Raudondvario pilies dvare,
susisiekus telenonu 863004800.
6. SVARBIOS KONKURSŲ SĄLYGOS.
Konkursui patiekalai turi būti vegetariški (be gyvulinės kilmės produktų, priedų), švieži ir
ruošiami prieš pat parodą laikantis higienos reikalavimų.
Dėmesio! Patiekaluose ir gėrimuose nenaudoti alkoholio.
Kiekvienas konkurso dalyvis paruošia šventės tematiką atitinkantį stalą, kuriame pateikiama
ne daugiau kaip 7 patiekalai. Patiekalai turi patekti į šias kategorijas: kasdienis valgis, šventinis
valgis, apeiginis valgis, pasninko valgis. Privalomi patiekalai: gėrimas, antras patiekalas, saldus
patiekalas, vieno kąsnio užkandžiai. Prie kiekvieno konkursinio patiekalo privalo būti receptas.
Konkurso dalyviai turi turėti pakankamai konkursinių patiekalų receptų kopijų, skirtų platinimui
šventės dalyviams.
Reikalavimai patiekalų receptams: formatas 9x13 cm arba 10x15 cm (standartinio atviruko).
Ant recepto turi būti išspausdinta: patiekalo pavadinimas, sudėtis, kiekis, gamybos technologija,
autoriaus vardas, pavardė, klubas (organizacija) ir miesto pavadinimas. Būtina turėti pakankamą
kiekį receptų platinimui.
Ant stalų turi būti lentelės (užrašai) su dalyvio ir stalo temos pavadinimu.
Parodos dalyviai privalo turėti savo aprangą, staltieses, indus, serviruotę ir kt., pasibaigus
konkursui sutvarkyti savo parodos vietą.
7. APDOVANOJIMAI.
Visi konkursų nugalėtojai bus apdovanoti diplomais bei šventės rėmėjų prizais. Kavinėms ir
restoranams išduodamas specialus Lietuvos sveikuolių sąjungos sertifikatas, liudijantis, kad
konkursuose demonstruoti nugalėtojų patiekalai atitinka sveikos mitybos taisyklėms.
Šeimininkių šeimininkė apdovanojama pereinamuoju prizu, diplomu ir atminimo dovanomis.

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)

