ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai

1

2

3

4

PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2015-12-23 įsakymu Nr. 1VT-97
Vieta
Registracija,
kita informacija
5

6

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2016-01-14
14.00 val.

2016-01-14/28
11.00 val.

2016-01-18
13.00 val.

Seminaro ,,Lietuvių kalbos
L.Bernatavičienė
ugdymas 5-10 kl.“ geroji patirtis
(darbas su atnaujintomis
programomis). Pranešėjos lietuvių
kalbos mokytojos:
A.Marcinkevičienė, D.Raslanienė,
D.Balčėnienė
Seminaras „Atnaujinta
A. Pupininkienė
ikimokyklinio ugdymo programa“

Lietuvių kalbos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Iki 2016-01-11 el.p.
pranešti apie
dalyvavimą
lina.spc@elektrenai.lt

Ikimokyklinių įstaigų
komandos

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Seminaras „Sveiko balso
išsaugojimas ir jo sutrikimų
korekcija“

Logopedai, specialieji
pedagogai, skaitovai,
įvairių dalykų
pedagogai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Iki 2016-01-08
registruotis tel 34271
arba el.p:
ala.spc@elektrenai.lt
Kaina 1 asmeniui nuo 15
iki 20 Eur, priklausomai
nuo dalyvių skaičiaus (tik
pavedimu)
Iki 2016-01-13
registruotis tel 34271
arba el.p:
ala.spc@elektrenai.lt
Kaina 1 asmeniui – 10
Eur (tik pavedimu)

A. Pupininkienė

2
2016-01-19
13.00 val.

2016-01-19
13.00 val.

2016-01-21
13.00 val.

2016-01-25
10.00 val.

Seminaras tema „Kūrybinės
rašymo dirbtuvės“.
Lektorė: Nomeda Kasperavičienė,
Jonavos Panerio pradinės mokyklos
mokytoja ekspertė, standartizuotų
testų sudarytoja, standartizuotos
pasaulio pažinimo programos
bendraautorė.
Seminaras „Rusų kalbos
(užsienio) dėstymo šiuolaikinėje
mokykloje aktualijos“.
Seminaro tikslai:
-Supažindinti dalyvius su
konkrečiais metodais ir būdais,
motyvuojančiais mokytojo ir
mokinio veiklą, ir jų taikymo
ugdymo procese galimybėmis.
-Darbo su gabiais mokiniais
ypatumai.
-Inovacijų taikymas rusų (užsienio)
kalbos pamokose.
Lektorės Svetlana Pankova, rusų
kalbos mokytoja ekspertė,
Jelena Čiugunova, rusų kalbos
mokytoja metodininkė
Seminaras tema „Bibliotekos
fondo sudarymas: priemonė
mokyklų bibliotekininkams“.
Lektorė - Asta KazakevičiūtėBankauskienė, VAVB Informacinių
išteklių centro vadovė.
Seminaras „Pasirengimas
įgyvendinti šiuolaikinių
informacinių technologijų /
geografines informacines sistemas

A. Pupininkienė

Pradinio ugdymo
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė II
aukšte

Iki 2016-01-13
registruotis el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel: 34271
Seminaro kaina 1
asmeniui (kai dalyvių 20)
– 11 Eur

L.Bernatavičienė

Rusų (užsienio)
kalbos mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Registracija
iki 2016-01-13 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
arba tel. 39 826.
Kaina 10-15 Eur
(priklausys nuo dalyvių
skaičiaus)

A. Pupininkienė

Mokyklų
bibliotekininkai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

L.Bernatavičienė

Geografijos ir
istorijos mokytojai

Elektrėnų „Ąžuolyno“
pagrindinė mokykla,
kompiuterių klasė

Iki 2016-01-13
registruotis tel 34271
arba el.p:
ala.spc@elektrenai.lt
Kaina 1 asmeniui – iki
10 Eur (tik pavedimu)
Iki 2016-01-15
registruotis tel 39826
arba el.p:
lina.spc@elektrenai.lt
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(GIS) geografijos ir istorijos
pamokose pagrindinėje ir
vidurinėje mokykloje“.
Seminaro uždaviniai:

Kaina 1 asmeniui – iki
15 Eur

• išnagrinėti projektuose
parengtus
skaitmeninių
mokymo
priemonių pavyzdžius;
• išanalizuoti ir detaliai aptarti
GIS taikymo pavyzdžius geografijos ir /
ar istorijos pamokose;
• praktiškai išbandyti ArcGis
online paskyrą ir mokytis dirbti su ja;

2016-0125,26,27
9.00 val.

supažindinti mokytojus su galimais
darbo būdais ir veiklos kryptimis,
atitinkančiomis šiuolaikinio
mokymo(si) proceso reikalavimus.
Programos rengėjai: Lina Ciūnienė,
„HNIT-BALTIC“ sistemų analitikė.
Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo
plėtotės centro Socialinių mokslų,
dorinio ugdymo ir kūno kultūros
poskyrio vedėjas.
Rytas Šalna, Lietuvos geografijos
mokytojų asociacijos prezidentas.
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos kursai.
Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa (toliau – Programa) skirta
mokytojams, kurie atestuosis pirmą
kartą, ir atestuotiems mokytojams,
kurie pretenduos įgyti aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją,
specialistams, norintiems dirbti

L.Bernatavičienė

Mokytojai, vadovai,
pavaduotojai
ugdymui, skyrių
vedėjai, neformaliojo
švietimo specialistai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Kursų kaina – 58,00 Eur
Nesiregistravę dalyviai
turi užsiregistruoti tel. 39
826 arba el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
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2016-01-27
14.00 val.

2016-01
(Data bus
patikslinta)

pagal vaikų neformaliojo švietimo
programą. Kurso trukmė - 60 val.
Seminaras matematikos
mokytojams „Greitkelis į
matematikos VBE“. Lektorius –
Bronislova Burgis, pedagogas,
žurnalistas, buvęs KTU gimnazijos
įkūrėjas ir direktorius.
Seminaro metu bus aiškinama ir
praktiškai parodoma, kaip greičiau,
efektyviau rengti moksleivius VBE,
kaip juos sudominti matematika.
Mokytojams bus priminti klasikiniai
uždavinių sprendimo metodai ir
parodyti keli efektyvūs sprendimo
būdai.
Seminaras „Anglų kalbos
mokymo metodai“

V/. Kandrotienė

Matematikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

L.Bernatavičienė

Anglų (užsienio)
kalbos mokytojai

Vieta bus patikslinta

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2016-01-11
15.00 val.
2016-01-13
15.00 val
2016-01-13
15.00 val.
2016-01-15
14.00 val.

Kūno kultūros mokytojų
metodinis pasitarimas dėl 2015 m.
veiklos ataskaitos, 2016 m. veiklos
plano sudarymo
Fizikos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl 2015 m. veiklos
ataskaitos, 2016 m. veiklos plano
sudarymo
Chemijos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl 2015 m. veiklos
ataskaitos, 2016 m. veiklos plano
sudarymo
Socialinių pedagogų metodinis dėl
2015 m. veiklos ataskaitos, 2016 m.

N. Strasevičienė
V. Kandrotienė

Kūno kultūros
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

V. Minkevičienė
V. Kandrotienė

Fizikos mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

V. Kubilienė
V. Kandrotienė

Chemijos mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

A. Dimšaitė
V. Kandrotienė

Socialiniai
pedagogai

Švietimo paslaugų
centras

Registracija
iki 2016-01-25
tel. 39 826, el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt
Seminaras mokamas.
Kaina nuo 10 Eur.
(priklausys nuo dalyvių
skaičiaus).
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2016-01-18
15.00 val.
2016-01-19
15.00 val.
2016-01-25
13.30 val.

2016-01-26
15.00 val.
2016-01-27
11.00 val.

veiklos plano sudarymo
Matematikos metodinis
pasitarimas dėl 2015 m. veiklos
ataskaitos, 2016 m. veiklos plano
sudarymo
Psichologų metodinis pasitarimas
dėl 2015 m. veiklos ataskaitos, 2016
m. veiklos plano sudarymo
Pradinių klasių mokytojų
konsultacija tema „Pasaulio
pažinimo standartizuotų testų
sudarymo principai“. Konsultuoja:
Ingrida Mačionytė, Elektrėnų
pradinės mokyklos vyr. mokytoja;
pasaulio pažinimo standartizuotų
testų rengėja.
Technologijų mokytojų metodinis
pasitarimas: dėl 2016 m būrelio
veiklos plano sudarymo; olimpiados
II etapo organizacinių klausimų
Dailės mokytojų metodinis
pasitarimas dėl 2016 m būrelio
veiklos plano sudarymo; olimpiados
II etapo organizacinių klausimų

A. Čerkasovienė
V. Kandrotienė

Matematikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

R. Baleišienė
V. Kandrotienė

Psichologai

Švietimo paslaugų
centras

A. Pupininkienė
Konsultantė Ingrida
Mačionytė
S. Kunauskienė

Visi norintys
pradinio ugdymo
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

Technologijų
mokytojai

Savivaldybės salė I
aukšte

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

Dailės mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Taip pat bus sudaromas
2016 m. būrelio veiklos
planas, aptarti konkurso
darbų „Žiemos etiudai“
vertinimo kriterijai,
komisija bei matematikos
olimpiados organizavimo
klausimai

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2016-01-07 iki
2016-05-30
2016-01-08
14.00 val.

Matematikos konkursas
„Matmintinis“
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų
konkurso ir
44-asis tarptautinis jaunimo
epistolinio rašinio konkurso darbų
vertinimas.

Matematikos
mokytojai
L.Bernatavičienė

Mokiniai

Švietimo įstaigos

Renkasi komisija
pagal ŠPC įsakymą

Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Mokinių darbus pristatyti
iki 2016-01-08 13.30 val.
L.Bernatavičienei

6
2016-01-13
9.00 val.

Lietuvos mokinių anglų kalbos
olimpiada (II etapas)

L.Bernatavičienė

11 kl. mokiniai

Elektrėnų „Versmės“
gimnazija

2016-01-15
9.00 val.

Lietuvos mokinių biologijos
olimpiada (II etapas)

L.Bernatavičienė

9-12 kl. mokiniai

Elektrėnų „Versmės“
gimnazija

2016-01-20
9.00 val.

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos
olimpiada (II etapas)

L.Bernatavičienė

11 kl. mokiniai

Vieta bus patikslinta

2016-01-21
9.00 val.

Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų mokiniams (II
etapas)

L.Bernatavičienė

9-12 kl. mokiniai

Elektrėnų „Versmės“
gimnazija

2016-01-22
9.00 val.

54-oji mokinių chemijos olimpiada
(9-12 kl.)

V. Kandrotienė

Registruoti mokiniai

„Versmės“ gimnazija

I etapas: Iki
2016-01-15

I etapas: pateikti pradinių klasių
mokinių konkurso - rašto darbus
„Žiemos etiudai“
II etapas: Vertinimo komisija –
atrinks darbus. Vertinimo
komisija - metodinio būrelio
nariai.

A. Pupininkienė

Pradinių klasių
mokytojai

Švietimo įstaigos

II etapas :
Data bus
suderinta su
komisijos
nariais

Olimpiados nuostatus
galite rasti paspaudę šią
nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/oli
mpiados_struc_0141
Olimpiados nuostatus
galite rasti paspaudę šią
nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/oli
mpiados_struc_0141
Olimpiados nuostatus
galite rasti paspaudę šią
nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/oli
mpiados_struc_0141
Olimpiados nuostatus
galite rasti paspaudę šią
nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/oli
mpiados_struc_0141
Dalyvių sąrašus pristatyti
el.p
vidak.spc@elektrenai.lt
iki sausio 6 d.
Pridedamos konkurso
sąlygos (prieduose)
Nugalėtojų darbai bus
skelbiami ŠPC ir/arba
pagal galimybes
rajoninėje spaudoje.
Nugalėtojai bus
apdovanoti asmeninėmis
dovanėlėmis.
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2016-01-28
10.00 val.
(Data gali
keistis)

Meninio skaitymo konkursas (II
etapas).

L.Bernatavičienė

5-12 kl. mokiniai

2016-01-30

Respublikinis prof. J. Matulionio
jaunųjų matematikų konkursas

V. Kandrotienė

Registruoti mokiniai

2016–01–12
9.00 val.

PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.
Tema: ,,Pažinkime Lietuvą“.

2016–01–13
9.00 val.

2016–01–20
14.00 val.

Elektrėnų miesto viešoji Konkurso nuostatus
biblioteka
galite rasti paspaudę šią
nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/oli
mpiados_struc_0141
KTU, studentų g. 50,

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
M.Sajetienė
O.Stasiulevičienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Pylimų vaikų
lopšelis - darželis.

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

PPT mobilios grupės specialiojo
M.Sajetienė
pedagogo pagalba Semeliškių vaikų A.Būdėnienė
darželyje.
Tema: ,,Pažinkime Lietuvą“.

Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Semeliškių vaikų
darželis.

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

Metodinė diena Elektrėnų
savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko
gerovės komisijų atstovams.

Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
Vaiko gerovės
komisijos nariai,
ugdymo įstaigų
vaiko gerovės
komisijų
pirmininkai/nariai.

Buvusi Elektrėnų
savivaldybės
Tarybos posėdžių
salė.
Adresas: Elektrinės
g.8, Elektrėnai

Kontaktiniai asmenys:
A.Lauciuvienė
Tel.: (8-528) 39 784.
N.Pulauskienė
Tel.: (8-528) 58 075.
Prašome iš anksto informuoti,
jeigu nedalyvausite renginyje.

N.Pulauskienė
A.Lauciuvienė

INFORMACIJA
Data, laikas

Veikla

Atsakingas

Pastabos

1

2

3

6

Iki
2016-01-14

Pateikti mokyklų bibliotekų 2015 metų statistinę ataskaitą A. Pupininkienė
per LIBIS programą:www.lnb.lt skyriuje “Bibliotekininkui,
LIBIS
statistikos
modulyje:
http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106

Pagal 2015-12-10 ŠPC raštą Nr. 2 VR – 155
Duomenis LIBIS programoje galima vesti nuo
2016 m. sausio 10 d.
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ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS
Data
2016-01-06
2016-01-13
2016-01-20

2016-01-12
2016-01-26

2016-01-07
2016-01-28

Valanda
Paskaitos pavadinimas
Kabinetas
ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS
Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt
1500-1600
Teisinė paskaita „Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo, testamento, 2 aukštas, posėdžių
palikimo ir kt. sandoriai“ (2 dalis). Lektorė Elektrėnų salė
savivaldybės vyr. specialistė Auksė Grigaliūnienė
00
00
15 -16
Paskaita „Lietuvos istorija“. Lektorė, humanitarinių mokslų
2 aukštas, posėdžių
doc. dr. Vida Kniūraitė
salė
00
00
15 -16
Teisinė paskaita „Piliečių pareigos, teisės ir atsakomybės“.
2 aukštas, posėdžių
Lektorė Elektrėnų savivaldybės vyr. specialistė Auksė
salė
Grigaliūnienė
SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
15.00 val. Paskaita „ Eteriniai aliejai kūno ir sielos sveikatinimui“
2 aukštas, posėdžių
Lektorė - Stefanija Savickė, sveiko gyvenimo būdo
salė
propoguotoja.
15.00 val. Paskaita „Kvėpuoju – tai gyvenu. Taisyklingai kvėpuoju –
2 aukštas, posėdžių
sveikai gyvenu“.
salė
Lektorė - Algima Palaimienė.
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
15.00 val.
Meninio skaitymo popietė.
Elektrėnų sav.
Atsinešti skaitinius.
Švietimo paslaugų
centras
11.00 val.
Judesio menas.
Elektrėnų kultūros
Lektorė: Ala Pupininkienė
centro III aukšto salė

Pastabos

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.1 VT-61

RAŠTO DARBŲ "ŽIEMOS ETIUDAI" KONKURSO NUOSTATAI
I. TIKSLAI
1. Skatinti vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimus, ugdyti filologinę kultūrą.
2. Lavinti mokinių fantaziją.
3. Stiprinti rašymo įgūdžius, lietuvių kalbos žinias.
4. Suteikti galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą.
II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS
5. Konkursas organizuojamas gruodžio- sausio mėnesiais (nuo gruodžio 2d. iki sausio 15 d. kuriami
rašto darbai mokyklose vyksta atranka mokyklose, nuo sausio 16 d.- konkurso savivaldybės etapas,
darbų atranka, viešinimas spaudoje bei interneto prieigose).
6. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras.
7. Konkursas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro gruodžio ir sausio
mėnesio renginių plane.
III. DAL YVIAI
8. Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokiniai.
IV. KONKURSO SĄLYGOS
9. Konkursui mokiniai pateikia savo kūrybos rašto darbus (žanrai gali būti įvairūs, pvz. rašiniai,
eilėraščiai, pasakos, miniatiūros ...)
10. Rašto darbų apimtis neribojama.
11. Vertinimo darbų kriterijai: idėjos ir temos atitikimas, kūrybiškumas, originalumas, meniškumas,
kalbos ir rašto kultūra.
12. Rašto darbai turi būti pateikiami ant švarių, baltų A4 formato lapų.
13. Darbai turi būti pateikti atspausdinti kompiuteriu.
14. Mokinio vardas, pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas nurodoma lapo viršuje;
mokytojo vardas, pavardė nurodoma kitoje lapo pusėje.
15. Mokykla iš kiekvienos klasės komplekto gali pateikti ne daugiau kaip po 2 rašto darbus.
V. DARBŲ VERTINIMAS
16. Konkursui pateiktus rašto darbus vertins Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro
sudaryta vertinimo komisija.
17. Geriausiai įvertinti darbai bus viešinami Elektrėnų savivaldybės arba Švietimo paslaugų centro
internetiniame tinklapyje. Pagal galimybes - vietinėje spaudoje.
18. Kūrybinių rašto darbų autoriai (konkurso laureatai), pagal galimybes, bus apdovanojami
asmeninėmis dovanėlėmis bei padėkomis.

Nuostatus parengė Kietaviškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja Lina
Živulskienė

