ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2016 M. LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2016-10-31 įsakymu Nr.1 VT - 62
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2016-11-02
9.00 – 14.00
val.

Seminaras tema „Naujojo darbo
kodekso teikiamos galimybės ir
įgyvendinimo darbai“.
Lektorius: Tomas Bogdanskis, darbo
teisės ekspertas

2016-11-03
10.00 val.

Seminaras – kūrybinės dirbtuvės
V. Kandrotienė
„Tiriamoji mokinių veikla ugdymo
procese“.
Seminaro tikslas - padėti mokytojui
kokybiškiau įgyvendinti chemijos
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programą, rengiant metodinę priemonę
su tiriamųjų darbų aprašais, jų vertinimo
instrukcijomis ir rekomendacijomis.

Chemijos mokytojai

2016-11-03
10.30 val.

Gerosios patirties sklaidos renginys
tema „Mokytojų kompiuterinių
mokymo priemonių panaudojimas
muzikos dalyko pamokose“.
Pranešėjas: A. Pliskauskas

A. Pupininkienė
A. Pliskauskas

2016-11-04
9.00 val.

Edukacinis seminaras tema „Mokinių A. Pupininkienė
ugdymo problemos, iššūkiai ir
A. Kasputienė

V. Mikalajūnienė

Švietimo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, personalo
specialistai, Centro
neformaliojo suaugusiųjų
švietimo partneriai

Elektrinės g. 8
(buvusiose
Elektrėnų
savivaldybės
patalpose,
tarybos salėje)
Kauno
technologijos
universitetas
Cheminės
technologijos
fakultetas,
Radvilėnų pl.
19, Kaunas

Kaina 1 asmeniui – 15.00 Eur.
Dalį seminaro kainos apmokės
Centras.
Bus išduodami kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimai.

Bendrojo ugdymo ir
meno mokyklų muzikos
mokytojai

„Versmės“
gimnazijos
muzikos
kabinetas

Vievio meno mokyklos
kolektyvas

Druskininkų
meno mokykla

Dalyvius kviečiame atsinešti
200 MB talpos USB raktelius.
Rekomenduojame, pagal
galimybes, atsinešti nuosavą
nešiojamą kompiuterį, kuris bus
reikalingas darbui renginyje.
Iki 2016-11-04 registruotis
http://semiplius.lt
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2016-11-04
9.30 val.
išvažiuojame
nuo ŠPC

galimybės meno mokyklose“.
Gerosios patirties sklaidos renginys
„Idėjų mozaika“

A. Pupininkienė

2016-11-04
11.00 val.

Seminaras ,,Modulio 11-12 kl.
moksleiviams ,,Meilė ir šeima“
pristatymas“(prof. dr. Birutė
Obelenienė).

V. Kandrotienė

2016-11-11
13.00 val.

Paskaita „Mentalinė aritmetika –
smegenų treniruotė vaikams“.

V.Kandrotienė

Lektorius Audrius Vilkas -Mentalinės
Aritmetikos
ABACUS
GROUP
projekto vadovas Lietuvoje.
Mentalinė Aritmetika – tai metodika,
kuri ypač didelį dėmesį kreipia į
harmoningą abiejų smegenų pusrutulių
lavinimą su mažosios motorikos
elementais. Ši unikali vystymosi
programa lavina vaikų harmoningą
abiejų smegenų pusrutulių darbą ir
geriausia tai pradėti nuo 4-16 metų .
Metodikoje
naudojami
senovės
skaitikliai abakus. Vaikai išmoksta
mintyse ne tik sudėti, atimti, dauginti ar
dalinti keturženklius skaičius, bet ir
labai pagerina savo atmintį, klausą,
pastabumą, dėmesio sutelkimą, įgauna
pasitikėjimo savimi ir išvysto vaizduotę.

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo
pedagogai.
Taip pat specialieji
pedagogai bei pagalbą
vaikui, teikiantys
specialistai.
Tikybos mokytojai

Vievio pradinė
mokykla

Pradinių klasių
pedagogai, ikimokyklinio
ugdymo pedagogai,
matematikos ir kitų
dalykų mokytojai

Elektrinės g. 8
(buvusiose
Elektrėnų
savivaldybės
patalpose,
tarybos salėje)

Iki 2016-11-02 registruotis
http://semiplius.lt
Organizuojamas pavėžėjimas.
Dėl pavėžėjimo skambinti A.
Pupininkienei
Tel.: 34271

Kaišiadorių
vyskupijos
Sielovados
centras
Registracija iki 2016-11-10
http://semiplius.lt
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2016-11-16
15.00 val.
2016-11-17
9.00 val.

2016-11-17
13.00 val.

2016–11–23
12.00 val.

Vystant savo intelektą pagal mentalinės
aritmetikos programą, vaikai padeda
tvirtus pagrindus savo sėkmingam ir
kūrybingam asmenybės augimui.
Gerosios patirties sklaidos renginys
A. Pupininkienė
„Metodinių priemonių panaudojimas
užsienio kalbų pamokose“
Seminaras tema „Darbuotojų saugos V. Mikalajūnienė
ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės
saugos reikalavimai įmonėse,
įstaigose, organizacijose“.
Lektroiai: UAB „Verslo Aljansas“
Tauragės skyriaus direktorė Jolanta
Birbalienė ir gaisrinės ir civilinės
saugos centro vadovas Saulius
Zabulėnas.
Seminaras tema „Skaitymo ir rašymo A. Pupininkienė
sutrikimų įveikos būdai ir metodai“.
Lektorė: Laima Paulauskienė, Joniškio
PPT logopedė metodininkė
Seminaras: ,,Vaiko pažintinis,
kalbinis ir socialinis – emocinis
brandumas mokyklai“.
Lektoriai: psichologė
I.Puronienė,
specialioji pedagogė M.Sajetienė,
logopedė A.Gudelienė.
Anotacija: Šio seminaro dalyviai įgis
žinių, kaip atpažinti brandaus vaiko
gebėjimus ir galimybes anksčiau
ugdytis pagal priešmokyklinio ar
pradinio ugdymo programą bei teisės
aktų, reglamentuojančių šią sritį

I.Puronienė

Anglų, vokiečių ir rusų
kalbų mokytojai

„Ąžuolyno“
progimnazija

Iki 2016-11-15 registruotis
http://semiplius.lt

Įmonių, įstaigų
vadovams, darbuotojų
saugos ir sveikatos
specialistams, įgaliotiems
asmenims civilinei ir
gaisrinei saugai.

Elektrinės g. 8
(buvusiose
Elektrėnų
savivaldybės
patalpose,
tarybos salėje)

Seminaras nemokamas
Iki 2016-11-14 registruotis
El.p:
vidam.spc@elektrenai.lt arba
tel.: 34271

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
pedagogai, specialieji
pedagogai, logopedai.

Elektrinės g. 8
(buvusiose
Elektrėnų
savivaldybės
patalpose,
tarybos salėje)
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

Iki 2016-11-14 registruotis
http://semiplius.lt
Seminaras mokamas, kaina
priklauso nuo dalyvių skaičiaus:
12 - 20 Eur

Ikimokyklinio.
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, švietimo
pagalbos specialistai,
tėvai.

Seminaras nemokamas.
Dalyvių skaičius ribotas (15 –
20 dalyvių).
Bus išduodami kvalifikacijos
pažymėjimai. Registruotis:
http://semiplius.lt
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METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2016-11-11
15.00 val.

2016-11-22
14.50 val.
2016-11-24
8.55 val.

Matematikos mokytojų metodinis
pasitarimas.
1. Matematikos olimpiados II
etapo vertinimo komisijos
sudarymas;
2. 5-8 klasių matematikos
olimpiados II etapo užduočių
rengimas.
3. Standartizuotų testų analizė.
Atvira pamoka tema „Fortepijono
techniko pratimai pradiniame
mokymo etape“
Atvira pamoka tema „Muzikos
skaitymas 5 klasėje“

A. Čerkasovienė
V. Kandrotienė

Matematikos mokytojai

Švietimo
paslaugų
centras

A. Pupininkienė
R. Hopenienė

Bendrojo ugdymo bei
meno mokyklų muzikos
mokytojai
Bendrojo ugdymo
mokyklų muzikos
mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 210
klasė
„Ąžuolyno“
progimnazija

A. Pupininkienė
L. Kertenienė

Norintys dalyvauti pamokoje,
prašytumėm registruotis
http://semiplius.lt
Prašome registruotis
http://semiplius.lt

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2016-11-02
2016-11-30
2016-11-07/11

2016-11-12
2016-11-14, 17
2016-11-15

Semeliškių gimnazijos ir Pastrėvio A. Pupininkienė
skyriaus mokinių piešinių paroda E. Matonienė

Elektrėnų „Versmės“
gimnazijos I klasės
mokiniai

Informatikos ir informacinių
technologijų konkursas
„BEBRAS“ I etapas

Informacinių
technologijų
mokytojai

Mokiniai

Moksleivių ekonomikos olimpiada

V. Pranckevičienė

9-12 klasių mokiniai

Merginų tinklinio turnyras
„Ruduo 2016“
28-oji mokinių informatikos
olimpiada (8-12 kl.) I etapas

V. Kandrotienė
Z. Narkeliūnaitė
Informacinių
technologijų
mokytojai

Registruoti mokiniai
Mokiniai

Švietimo
paslaugų centro
II aukšto
stendai
Mokyklos

ISM Vadybos ir
ekonomikos
universitetas
Vievio
gimnazija
Mokyklos

Kviečiame aplankyti parodą

Varžyboms bus skirta 40
minučių ir po 18 įdomių
užduočių. Užduotys
sprendžiamos Bebro varžybų
lauke.
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2016-11-15
11.00 val.

Konkursas „Raštingiausias
ketvirtokas“

A. Pupininkienė
L. Živulskienė

4 klasių mokiniai,
mokytojai, vertinimo
komisija

2016-11-26
10.30 val.

NMA matematikos olimpiada 5-8
klasių mokiniams

V. Kandrotienė

Registruoti mokiniai

2016-11-30
17.00 val.

Jaunųjų talentų kūrybos
skaitymai

A.Pupininkienė
5 – 12 kl. mokiniai,
V. Dobrovolskienė mokytojai, svečiai
J. Chmieliauskienė
Elektrėnų sav.
literatūros ir meno
muziejaus direktorė
Tikybos mokytojai 9-12 klasių mokiniai

2016-11 /201702

Mokinių kūrybinių darbų
konkursas „Laisvės kontūrai“

Elektrinės g. 8
(buvusiose
Elektrėnų
savivaldybės
patalpose,
tarybos salėje)
KTU (Studentų
g. 50)

Nuostatai pridedami prie
veiklos plano (1 priedas, 2
lapai)
Sąrašus iki 2016-11-10
nuskanuoti ir atsiųsti el. paštu
A. Pupininkienei
Dalyvio mokestis 2 eurai.
Registracija vyksta adresu:
www.nmaolimpiada.lt

Elektrėnų sav.
literatūros ir
meno muziejus

Iki 2016-11-25 el. p.:
ala.spc@elektrenai.lt atsiųsti
dalyvių sąrašą pagal pridedamą
formą, 2 priedas

Mokyklos

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2016 – 11- 11 PPT mobilios grupės socialinio
9.00 val.
pedagogo veikla Semeliškių vaikų
darželyje.
Tema: „Tolerancijos paukštis“.

A.Sasnauskienė,
A.Būdėnienė

Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Semeliškių vaikų
darželis.

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

2016 – 11- 18 PPT mobilios grupės socialinio
9.00 val.
pedagogo veikla Pylimų vaikų
lopšelyje – darželyje.
Tema: „Tolerancijos paukštis“.

A.Sasnauskienė,
O.Stasiulevičienė

Pylimų vaikų
lopšelio – darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Pylimų vaikų
lopšelis – darželis.

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

Numatoma Metodinė diena Specialiosios
data
pedagogikos ir psichologijos centre.
2016 – 11- 30

A.Lauciuvienė

Elektrėnų Švietimo
paslaugų centro
Pedagoginės
psichologinės
tarnybos
specialistai.

Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos
centras, Vilnius.

Renginys skirtas tik Elektrėnų
Švietimo paslaugų centro
Pedagoginės psichologinės
tarnybos specialistams.
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Data, laikas

Veikla

Atsakingas

Pastabos
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Iki
2016-11-25

Data

Grąžinti sugadintus išsilavinimo pažymėjimus bei visus
nepanaudotus išsilavinimo pažymėjimų blankus (
pateikiant perdavimo priėmimo aktus atspausdintus iš
MR (2 egz.)
Pateikti informaciją apie mokytojų atestacijos
pažymėjimų blankų panaudojimą 2016 metais.

A. Pupininkienė

Pagal 2016-10-10 ŠPC raštą Nr. 2 VR - 103
Pagal 2016-10-10 ŠPC raštą Nr. 2VR - 104

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS
Valanda
Paskaitos pavadinimas
Kabinetas

2016-11-03

15.00 val.

2016-11-10
2016-11-24

8.00 val.
Išvažiuojame
nuo ŠPC
14.00 val.

2016-11-08

15.00 val.

2016-11-22

15.00 val.

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 8686 48914; 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
Misija Sibiras 2016 pristatymas.
Elektrinės g. 8,
Pranešėja - Karolina Tamašauskaitė.
Elektrėnai
Edukacinė kelionė į Pinigų muziejų ir Vilniaus paveikslų
Vilnius
galeriją (susipažinsime su Lietuvos dailės galerijos ekspozicija,
aptarsime klasicizmo arba romantizmo kūrinius ir jų kontekstą).
Pažintis su sąmoningumo žaidimu „ Points of you": suteikia Elektrinės g. 8,
galimybę į save bei šalia esančius pažvelgti visai kitu žvilgsniu,
Elektrėnai
uždega veikti, planuoti bei kurti naujas galimybes.
Lektorė: Daiva Šilienė
SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
Paskaita „Lietuviškų augalų magija“.
Renginių salė
Lektorė - žolininkė Dalia Treigienė.
Elektrinės 8,
Elektrėnai
Paskaita „ Sėklų daiginimas. Kaip teisingai daiginti ir kur
Renginių salė
daigintinius naudoti“. Lektorė – sveikos gyvensenos
Elektrinės 8,
propoguotoja Bronislava Vasiliauskienė.
Elektrėnai

Pastabos

Dalyvių skaičius – 19
Kaina 1 asmeniui –
0,60 ct
Užsiėmimas
nemokamas
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2016-11-09

2016-11-16
2016-11-23

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS
Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt
15.00 val.
Paskaita „Kas yra turizmas? Ką
Renginių salė
reiškia judėjimas senjoriškojo amžiaus
Elektrinės 8,
žmonėms“. Lektorė, Medardo Čoboto
Elektrėnai
Trečiojo amžiaus universiteto Turizmo
fakulteto dekanė Teodora Dilkienė
15.00 val.
Paskaitų ciklas „Lietuvos istorija“
Renginių salė
(tęsinys). Lektorė, humanitarinių mokslų
Elektrinės 8,
docentė, dr. Vida Kniūraitė
Elektrėnai
15.00 val.
Paskaita „Žurnalistika. Žurnalisto
Renginių salė
patirtis. Informaciniai laukai“. Paskaitą
Elektrinės 8,
skaitys Elektrėnų krašto laikraščio
Elektrėnai
„Elektrėnų kronika“ administracijos
vadovė –redaktorė Julija Kirkilienė.

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 pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis, 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 lapkričio mėnesio veiklos plane.
• Antrąjame konkurso etape, dalyviai rašys diktantą, atliks teksto suvokimo užduotis.
Konkurso trukmė: 1 val 30 min.
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA
Antras etapas vyks Elektrėnų Švietimo paslaugų centro renginių salėje, adresu Elektrinės g. 8
(buvusi savivaldybės tarybos salė). Konkurso antrojo etapo data ir laikas skelbiamas Elektrėnų
savivaldybės Švietimo paslaugų centro lapkričio mėnesio veiklos plane.
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso prizininkai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.

Nuostatus paruošė
Elektrėnų pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

________________________________________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)

Priedas 2
_______________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNŲJŲ TALENTŲ KŪRYBOS SKAITYMŲ
DALYVIAI
Dalyvio vardas, pavardė

Amžius/klasė

Dalyvį rengusio
pedagogo vardas,
pavardė, kvalifikacija

Papildoma
informacija

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________

