ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2021 M. SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2021-09-30 įsakymu Nr. 1VT-37
Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai

Vieta

Registracija,
kita informacija

1

2

3

4

5

6

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2021 m.
spalio 4 d.
13.00 val.

Ilgalaikės programos (40 val.) „Specialiųjų A. Pupininkienė
poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui (si)
palanki aplinka bendrojo ugdymo
grupėje“.

Lietuvos švietimo
įstaigose dirbantys
mokytojai pagal
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
programas,
pagalbos mokiniui
specialistai

Nuotoliniu būdu,
Zoom pagalba

2021 m.
spalio 6 d.
13.00 val.

Ilgalaikė programa „Psichikos sveikatos
stiprinimas“

V. Kandrotienė

Elektrėnų švietimo
paslaugų centro
kolektyvas

Nuotoliniu būdu,
Zoom pagalba

Seminaras mokamas
Kaina 1 asmeniui už
modulį – 20 Eur.
Iki 2021-10-02
registruotis
http://semiplius.lt
Užsiregistravusiems
asmenims, pagal
išankstinę registraciją
visos Lietuvos mastu.
Nuoroda į seminarą
bus atsiųsta dalyvių
asmeninio el. pašto
adresais.
Registruotis
http://semiplius.lt

2021 m.
spalio 8 d.
10.00 val.

Ilgalaikė programa „Pokyčių inicijavimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: nuo
komandos sutelkimo iki inovacijų diegimo“
III modulis „Švietimo įstaigos kolektyvo
konsolidavimas ir komandos formavimas“

V. Kandrotienė

Vaikų l/d
„Drugelis“
kolektyvas

Daugirdiškių
mokymų centre

Registruotis
http://semiplius.lt

III. MODULIS. Įstaigos, mokytojų,
neurotipinių vaikų tėvų ir specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvų
partnerystė, (8 val.)
Lektorė: Jurgita Grisiūnienė, socialinė
pedagogė

2021 m.
spalio 9 d.
10.00 val.

2021 m.
spalio 11 d.
8.00 – 16.00
val.

2021 m.
spalio 7 d.
14.30 val.

2021 m.
spalio 13 d.
13.00 val.

Ilgalaikė programa „Pokyčių inicijavimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: nuo
komandos sutelkimo iki inovacijų diegimo“
IV modulis „Inovacijų diegimas ugdymo
įstaigoje: neformalusis ugdymas ir
S.T.E.A.M“
Ilgalaikė programa „Specialiųjų poreikių
vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki
aplinka bendrojo ugdymo grupėje“
IV modulis. „Metodinių priemonių
pritaikymas specialiųjų poreikių vaikų
ugdymui“

V. Kandrotienė

Vaikų l/d
„Drugelis“
kolektyvas

Daugirdiškių
mokymų centre

Registruotis
http://semiplius.lt

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
pedagogai

Elektrinės g. 8,
buvusi
savivaldybės
tarybos salė, II
aukštas

Gerosios patirties sklaida tema „IKT
pamokose: iššūkiai ir galimybės“. Plačiau
bus pristatoma "Teacher made" platforma
su galimybe pasipraktikuoti kompiuterių
klasėje.
Lektorė: mokytoja R. Sendzikienė
Ilgalaikė programa „Psichikos sveikatos
stiprinimas“

A. Pupininkienė

Pradinio ugdymo
mokytojai

Elektrinės g. 8,
buvusi
savivaldybės
tarybos salė, II
aukštas

Programa
apmokama iš ESF
lėšų projekte
„Koordinuotai
teikiamų švietimo
pagalbos, socialinių ir
sveikatos priežiūros
paslaugų plėtra
Elektrėnų
savivaldybėje“
Iki 2021-10-07
registruotis
http://semiplius.lt
Dėmesio !
Į seminarą bus
priimami tik tie
dalyviai, kurie turi
galimybių pasą.
Iki 2021-10-11
registruotis
http://semiplius.lt

V. Kandrotienė

Elektrėnų švietimo
paslaugų centro
kolektyvas

Nuotoliniu būdu,
Zoom pagalba

Registruotis
http://semiplius.lt

2021 m.
spalio 18 d.
8.00 – 16.00
val.

Ilgalaikė programa „Specialiųjų poreikių
vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki
aplinka bendrojo ugdymo grupėje“
V modulis. „Praktikumas: įtraukusis
ugdymas visiems ir kiekvienam atskirai
(ekranizuotų pasakų/ veiklų kūrimas ir
pan.)“

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
pedagogai

Elektrinės g. 8,
buvusi
savivaldybės
tarybos salė, II
aukštas

2021 m.
spalio 20 d.
13.00 val.

Ilgalaikė programa „Psichikos sveikatos
stiprinimas“

V. Kandrotienė

Elektrėnų švietimo
paslaugų centro
kolektyvas

Nuotoliniu būdu,
Zoom pagalba

2021 m.
spalio 21 d.
9.00 val.

Socialinių pedagogų konferencija
“Metodinės priemonės socialinio pedagogo
darbe“.

V. Kandrotienė

Socialiniai
pedagogai

Vievio gimnazija

Iki 2021-10-21
registruotis
http://semiplius.lt

2021 m.
spalio 25 d.
8.00 – 16.00
val.

Ilgalaikė programa „Specialiųjų poreikių
vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki
aplinka bendrojo ugdymo grupėje“
I modulis. „Menas priimti, išgirsti ir
suprasti: darbas su specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčiais vaikais bendrojo
ugdymo grupėje (struktūruotas ugdymas ir
jo galimybės)“

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
pedagogai

Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro salė, II
aukštas, 208 kab

Programa
apmokama iš ESF
lėšų projekte
„Koordinuotai
teikiamų švietimo
pagalbos, socialinių ir
sveikatos priežiūros
paslaugų plėtra

Programa
apmokama iš ESF
lėšų projekte
„Koordinuotai
teikiamų švietimo
pagalbos, socialinių ir
sveikatos priežiūros
paslaugų plėtra
Elektrėnų
savivaldybėje“
Iki 2021-10-05
registruotis
http://semiplius.lt
Dėmesio !
Į seminarą bus
priimami tik tie
dalyviai, kurie turi
galimybių pasą.
Registruotis
http://semiplius.lt

2021 m.
spalio 27 d.
13.00 val.
Registracija
iki 2021 m.
spalio 28 d.

Ilgalaikė programa „Psichikos sveikatos
stiprinimas“

V. Kandrotienė

Edukacinė kelionė į Žemaitiją tema
„Mažosios Lietuvos metraštininkės Ievos
Simonaitytės keliais“.

A. Pupininkienė

Elektrėnų švietimo
paslaugų centro
kolektyvas
Lietuvių kalbos
mokytojai, kitų
dalykų pedagogai

Nuotoliniu būdu,
Zoom pagalba
Priekulė

Išvykstame
2021 m.
lapkričio 3 d.

Elektrėnų
savivaldybėje“
Iki 2021-10-05
registruotis
http://semiplius.lt
Dėmesio !
Į seminarą bus
priimami tik tie
dalyviai, kurie turi
galimybių pasą.
Registruotis
http://semiplius.lt
Iki 2021-10-28
http://semiplius.lt
Dėmesio !
Į išvyką bus priimami
tik tie dalyviai, kurie
turi galimybių pasą.
Tikslus išvykimo
laikas ir kita aktuali
informacija bus
išsiųsta asmeniniais
užsiregistravusių
asmenų el. pašto
adresais.

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2021 m
spalio 19 d.
14.30 val.

Asmenų, atsakingų už mokinių ugdymą
karjerai metodinis pasitarimas dėl UK
veiklų, atsakingų asmenų krūvius, kiti
aktualūs klausimai

A. Pupininkienė

Asmenys, atsakingi
už mokinių
ugdymą karjerai
švietimo įstaigose

Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro metodinis
kabinetas, II
aukštas, 207 kab.

Iki 2021-10-18
registruotis
http://semiplius.lt

2021 m
spalio 20 d.
14.00 val.

Logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio narių pasitarimas tema
„Logopedo lagamino sudarymas
(logopedinių priemonių komplektavimas)“

A. Pupininkienė
A. Gudelienė

Logopedai ir
specialieji
pedagogai

2021 m.
spalio 21 d.
15.00 val.

Technologijų mokytojų metodinis
pasitarimas

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

Technologijų
mokytojai

2021-10-18
2021-11-30

Vievio meno mokyklos mokinių kūrybinių
darbų paroda

2021 m.
spalio 26 d.
10.00 val.

Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo
konkursas

Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro metodinis
kabinetas, II
aukštas, 207 kab.
Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro metodinis
kabinetas, II
aukštas, 207 kab.

Iki 2021-10-19
registruotis
http://semiplius.lt

Iki 2021-10-20
registruotis
http://semiplius.lt

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
A. Pupininkienė
D. Kobelevienė
A. Kasputienė
A. Pupininkienė

Vaikų kūrybiniai
drabai
Pradinių klasių
mokiniai, vertinimo
komisija

Švietimo paslaugų
centro II aukšto
stendai
Elektrėnų
savivaldybės
viešosios
bibliotekos salė

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
2021-10-01
2021-12-31

Neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjų
A. Pupininkienė
konsultavimas dėl programų vykdymo,
veiklų grafikų derinimo, ataskaitų
pildymo:
1. Anglų kalba socialinėje erdvėje (antra dalis,
tęstinė), Laisvoji mokytoja – Lina Triponienė;
32 ak. val.;
2. Keramikos studija, Elektrėnų sav. viešoji
biblioteka; 18 ak. val.;
3. Jaukių namų studija, Laisvoji mokytoja –
Vygintė Vaišvilienė; 18 ak. val.;
4. Keramikos mokymai „Dirbiniai interjerui“,
Laisvoji mokytoja – Rasa Rakauskienė; 18 ak.
val.;

Neformalaus
suaugusiųjų
švietimo teikėjai

Elektrėnų
savivaldybė

Maloniai kviečiame į
parodą
iki 2021-10-22 el. p
ala.pupininkiene@esp
c.lt atsiųsti dalyvių
sąrašus.
Nuostatai pridedami

5. Vilnos vėlimo paslaptys, Laisvoji mokytoja
– Vida Vičkačkienė; 18 ak. val.;
6. Saviraiškos ir meninių kompetencijų
plėtojimas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi tiekimas, Laisvoji
mokytoja – Rasa Čepienė; 20 val.;
7. Keramika, Laisvoji mokytoja – Miglė
Staškevičienė; 18 ak. val.

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
Preliminarios
datos:
2021 m.
Spalio 1, 5, 6,
7, 12, 13, 14,
19, 20, 21, 26,
27, 28d.

2021 m.
spalio mėn.

2021 m.
spalio mėn.
12d. 15.00 val.

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi
poreikių vertinimas.

G. Mačionienė

Elektrėnų
savivaldybės
Švietimo įstaigos.

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

Informacinė, metodinė ir konsultacinė
pagalba tėvams (globėjams, rūpintojams),
švietimo įstaigų pedagogams ir švietimo
pagalbos specialistams.

G. Mačionienė
L.Baranauskienė
I.Puronienė
A.Sasnauskienė

Elektrėnų
savivaldybės
Švietimo įstaigos,
tėvai

Nuotoliniu būdu

Elektrėnų savivaldybės socialinių pedagogų
savipagalbos – atvejų aptarimo grupės
pasitarimas.

A.Sasnauskienė

Elektrėnų
savivaldybės
švietimo įstaigų
socialiniai
pedagogai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

Informacija apie
tikslią datą ir laiką iš
anksto derinama su
ugdymo
įstaigomis/tėvais
(globėjais).
Kontaktinis asmuo:
G. Mačionienė
Tel.: (8-528) 39 784.
Kontaktiniai asmenys:
PPT specialistai
Tel.: (8-528) 39 784.
gintare.macioniene@e
spc.lt
laura.baranauskiene@
espc.lt
ingrida.puroniene@es
pc.lt
aliona.sasnauskiene@
espc.lt
Kontaktinis asmuo:
Aliona Sasnauskienė
Tel.: (8-528) 39 784.

2021 m. spalio
21 d.
9.00 val.

PPT mobilios grupės logopedo veikla
Semeliškių vaikų darželyje ,,Gandriukas“.

L.Baranauskienė

Semeliškių vaikų
darželio
,,Gandriukas“
vaikai, tėvai,
pedagogai.

Semeliškių vaikų
darželis
,,Gandriukas“.

PROJEKTINĖ VEIKLA
PROJEKTAS „SVEIKAS IR DARBINGAS – VISADA ANT BANGOS“
2021 m.
Fizinio aktyvumo užsiėmimai.
spalio 5, 7, 12,
14, 19, 21, 26,
28 d.
9.00 val.
2021 m.
Dailės terapija.
spalio 6, 13 d.
9.00 val.

V. Kandrotienė
A. Butkevičienė

Socialinę atskirtį
patiriantys
asmenys

V. Kandrotienė
I. Mačiukaitė

Socialinę atskirtį
patiriantys
asmenys

2021 m.
spalio 4, 11,
18, 25 d.
9.00 val.

Užsiėmimai su kineziterapeutu.

V. Kandrotienė
A. Barkauskas

Socialinę atskirtį
patiriantys
asmenys

2021 m.
spalio 20 d.
9.00 val.

Teorinis ir praktinis užsiėmimas „Efektyvus
bendravimas“

V. Kandrotienė
A. Pupininkienė

Socialinę atskirtį
patiriantys
asmenys

2021 m.
spalio 27 d.
9.00 val.

Teorinis ir praktinis užsiėmimas „Emocijų
valdymas. Emocinis intelektas“

V. Kandrotienė
A. Pupininkienė

Socialinę atskirtį
patiriantys
asmenys

Elektrinės g. 8,
buvusi
savivaldybės
tarybos salė, II
aukštas
Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė (208 kab.)
Elektrinės g. 8,
buvusi
savivaldybės
tarybos salė, II
aukštas
Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė (208 kab.)
Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė (208 kab.)

PPT mobilios grupės
logopedas atvyksta į
įstaigą.
Tel.: (8-528) 39 784.

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS

2021 m.
spalio 6 d.
14.00 val.

2021 m.
spalio 14 d.
8.30 val.
Išvykstame
nuo EŠPC
kiemelio

2021 m.
spalio 20 d.
9.30 val.

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 39 826, el.p. ala.pupininkiene@espc.lt
TAU veiklų atidarymo šventė Atsakinga TAU valdyba
TAU studentai
Elektrėnų
– susitikimas.
savivaldybės
viešosios bibliotekos
salė,
Draugystės g. 2,
Elektrėnai
Ekskursija su gidu po Rasų
Atsakingas asmuo:
TAU studentai
Vilnius
kapines ir Šv. Onos bažnyčią.
Ala Pupininkienė,
Tel: 8 528 39826
Ekskursijos metu lankysime
M.K. Čiurlionio, J.
Basanavičiaus, Pilsudskio
poilsio vietas, Vileišių šeimos,
1863 m. sukilimo vadų amžino
poilsio vietas. Sužinosite Rasų
kapinių istoriją, kokie įžymūs
žmonės dar jose palaidoti.
Ekskursijos trukmė iki 2 - 3 val.
ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826 el.p. vida.pranckeviciene@espc.lt
Edukacinė, pažintinė išvyka
V. Pranckevičienė
TAU studentai
Kaišiadorių rajonas
„Lankytinos Kaišiadorių
apylinkių vietos“. Kruonis,
Kalviai, Rumšiškės. Gidas,
Kaišiadorių turizmo ir verslo
informacijos centro turizmo
vadybininkas, Aurelijus
Balčiūnas.

Maloniai kviečiame
atvykti

Registruotis
nuo 2021-10-01
tel. 8 686 48914
Dalyvių skaičius - 18
Dalyvio mokestis - 7
eur

Registracija
iki 2021-10-18
tel: 8 686 38 404

2021 m.
spalio 19 d.
10.00 val.

2021 m.
spalio 6, 13,
20, 27 d.
9.00 val.

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vida.kandrotiene@espc.lt
Paskaita „ Imunologija,
V. Kandrotienė
TAU studentai
Rungos g. 5,
autoimuniniai susirgimai “.
Švietimo paslaugų
Lektorius Tomas Vilūnas,
centro posėdžių salė
gydytojas nutriciologas,
(208 kab.)
natūropatas, diagnostas
Fizinio aktyvumo užsiėmimai
V. Kandrotienė
TAU studentai
Elektrinės g. 8,
Elektrėnai

Paskaita nemokama

Užsiėmimai nemokami

INFORMACIJA
Data, laikas
Iki
2021 m.
spalio 18 d.

Veiklos pavadinimas
Pateikti Bendrojo ugdymo
mokyklos 2021/2022 mokslo
metų statistinę ataskaitą 2mokykla

Atsakingas
V. Pranckevičienė

Pastabos

Pagal raštą 2021-09-29 Nr. 2VR-72, „Dėl statistinių ataskaitų “

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.1 VT - 36
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO
ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ
IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
MENINIO SKAITYMO KONKURSO NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šiuo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams, skirtu
renginiu siekiama ugdyti vaikų meno bei kūrybos poreikį, skatinti domėtis literatūra, puoselėti
meninio žodžio suvokimą.
2. DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų teikiančių bendrąjį išsilavinimą, pradinių klasių
mokiniai, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai.
3. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
Konkursas organizuojamas 2 - jose amžiaus grupėse: ikimokyklinio bei priešmokyklinio
ugdymo auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams.
Konkursas vyksta dviem etapais:
■ Pirmasis etapas vyksta ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose. Už renginio
organizavimą atsakingos renginį organizuojančios įstaigos. Iš kiekvienos įstaigos ne daugiau
kaip penki geriausi, originaliausi skaitovai dalyvauja konkurso II – ajame etape.
■ Antrasis etapas vyksta savivaldybėje. Jį organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo
paslaugų centras. I – ojo etapo organizatoriai iki Švietimo paslaugų centro veiklos plane
nurodytos dienos pristato užpildytas penkių geriausių skaitovų anketas.
4. REPERTUARAS
Skaitovai pasirinktinai gali deklamuoti poezijos kūrinį arba prozos ištrauką. Kūrinys skaitomas
lietuvių kalba. Kūrinio trukmė – 3 minutės.
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA
II – ojo etapo konkurso laikas ir vieta skelbiama Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų
centro veiklos plane.
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.
Nuostatus paruošė ŠPC metodininkė Ala Pupininkienė, 34271

_____________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI

Dalyvio
vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo
vardas,
pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija

