
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2015 M. LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 
                                             PATVIRTINTA 

                                Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                           2015-11-30  įsakymu Nr.1VT-82 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 

2015-11-09 

12.00 val. 

Seminaras tema „Mokyklos 

strategijos ir strateginio plano 

kūrimas“. 

Lektorė: Renata Liagienė, 

Skriaudžių pagrindinės mokyklos 

direktorė. 

A. Pupininkienė Elektrėnų pradinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Elektrėnų pradinė 

mokykla 

Seminaras mokamas 

2015-11-12 

15.00 val. 

 

Edukacinė išvyka į Pastrėvio 

amatų centrą. 

A. Pupininkienė 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

kiti norintys 

Pastrėvio amatų 

centras 

Iki 2015-11-09 registruotis 

el.p.: ala.spc@elektrenai.lt 

Kaina 1 dalyviui – 3 Eur 

Pavėžėjimas nebus 

organizuojamas 

2015-11-16 

13.00 val. 

Paskaita tema „Informacinės 

technologijos ir modernizacija 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. 

Sužinosite apie: 
-  Interaktyvias (protingas) lentas bei jų 

panaudojimo galimybes ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose; 

-  Interaktyvius stalus ir jų naudą 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose; 

-  Suteikiame informaciją apie 

modernizaciją ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose; 

-  Supažindiname su 3D spausdintuvu 

bei jo panaudojimo galimybėmis.  

A. Pupininkienė Ikimokyklinių įstaigų 

vadovai, 

pavaduotojai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai. 

Taip pat kviečiami 

švietimo įstaigų 

bibliotekininkai. 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

Iki 2015-11-12 registruotis 
tel: 34271 arba el. p: 

ala.spc@elektrenai.lt  

Paskaita nemokama. 

Bus išduodamos pažymos 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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- Atvežame parodyti 3D spausdintuvu 

atspausdintų gaminių, o esant 

galimybei atsivežame ir patį 3D 

spausdintuvą; 

- Papasakojame apie planuojamus 

Europos Sąjungos projektus, kurie 

suteiks galimybę modernizuotis. 

Lektoriai: UAB “Biznio mašinų 

kompanija”darbuotojai 

2015-11-30 

13.00 val. 

Seminaras „Mokyklos vadovo 

finansinis raštingumas“.  
1.Mokyklos finansų valdymo esmė ir 

tikslai 

2.Ugdymo įstaigos apskaitos 

informacija ir finansinių ataskaitų 

turinys: 

•Apskaitos funkcija ir informacijos 

naudingumas 

•Finansinių ataskaitų parengimas, 

finansinių rodiklių įvertinimas  

3.Trumpai apie finansų rinkas. 

4.Kaip suprasti ir vertinti riziką. 

Lektorė: Dr. Zina Gaidienė. ISM 

Vadovų mokyklos Finansų 

strategijos ir valdymo modulio 

vadovė, socialinių mokslų daktarė, 

docentė. 

A. Pupininkienė Kviečiame po 2 

asmenis iš įstaigos: 

švietimo ir kitų 

įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, kiti 

norintys 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

Iki 2015-11-24 registruotis 
el.p.: ala.spc@elektrenai.lt ar 

tel: 34271 

Kaina švietimo įstaigų 

vadovui – 20 Eur (kitą 

seminaro lėšų dalį apmokės 

ŠPC) 

Kaina ne švietimo 

vadovams, darbuotojams – 

27 Eur 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2015-11-04 

14.30 val. 

Pradinio ugdymo pedagogų 

metodinis pasitarimas dėl 

Standartizuotų testų (turimi 

duomenys, lūkesčiai, poreikiai, 

rekomendacijos). 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

Pradinio ugdymo 

mokyklų metodinių 

grupių pirmininkai 

Elektrėnų 

savivaldybės 

administracijos 

posėdžių kabinetas 

I korpuso I aukšte 

 

2015-11-06 

15.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas. 

1. Naujos metodikos ir jų 

panaudojimo galimybės. 

2. Pasakų terapijos metodas 

R. Baleišienė 

V. Kandrotienė 

Psichologai Švietimo paslaugų 

centras 

 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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„Asmeninė pasaka“. 

3. Darbinėje veikloje 

pasitaikančių atvejų 

aptarimas, einamųjų ir 

organizacinių klausimų 

nagrinėjimas. 

2015-11-09 

15.00 val. 

Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo įstaigų muzikos mokytojų 
metodinis pasitarimas dėl veiklos 

plano 2016 m. sudarymo, konkurso 

„Dainų dainelė“ organizacinių 

klausimų 

A. Pupininkienė 

A. Pliskauskas 

Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

įstaigų muzikos 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

 

2015-11-10 

11 – 13 val. 

Metodinis pasitarimas Elektrėnų 

meno mokykloje tema „Metodinė 

veikla, formos, dokumentavimas. 

Atvirų veiklų stebėjimo kultūra“. 

A.Pupininkienė 

R. Hopenienė 

O. Navickienė 

Elektrėnų meno 

mokyklos skyrių 

vedėjai, 

administracija 

Elektrėnų meno 

mokykla 

 

2015-11-16 

14.00 val. 

Atvira pamoka ir metodinis 

pranešimas tema „Jaunojo 

smuikininko ugdymas“ 

A.Pupininkienė 

V. Bakutienė 

Muzikos mokytojai Elektrėnų meno 

mokykla, 101 

klasė 

 

2015-11-19 

15.00 val. 

Matematikos mokytojų metodinis 

pasitarimas.  

1. Matematikos olimpiados II 

etapo vertinimo komisijos 

sudarymas;  

2. 5-8 klasių matematikos 

olimpiados II etapo užduočių 

rengimas. 

A. Čerkasovienė 

V. Kandrotienė 

Matematikos 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

2015-11-24 

15.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 

pasitarimas dėl socialinio poreikio 

tyrimo anketos sudarymo. 

A. Dimšaitė 

V. Kandrotienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2015-11-02 

2015-11-30 

Elektrėnų pradinės mokyklos 

mokinių darbelių paroda tema 

„Rudens spalvos“. 

A. Pupininkienė 

 

 

Mokinių dailės 

darbai 

Švietimo paslaugų 

centro II aukšto 

stendai 

Kviečiame į parodą  
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2015-11-09/13 

11.30-18.00 val. 

Informatikos ir informacinių 

technologijų konkursas 

„BEBRAS“ 

 Kolegos (11-12 kl.) - 

lapkričio 9 d. 

 Jauniai (9-10 kl.) - lapkričio 

10 d. 

 Draugai (7-8 kl.) - lapkričio 

11 d. 

 Bičiuliai (5-6 kl.) - lapkričio 

12 d. 

 Mažyliai (3-4 kl.) - lapkričio 

13 d. 

Informacinių  

technologijų  

mokytojai 

Mokiniai Mokyklos Varžyboms bus skirta 40 

minučių ir po 18 įdomių 

užduočių. Užduotys 

sprendžiamos Bebro varžybų 

lauke. 

2015-11-16 

14.00 val. 

27-oji mokinių informatikos 

olimpiada I etapas 

Informacinių  

technologijų  

mokytojai 

Mokiniai Mokyklos  

PROJEKTINĖ VEIKLA 
2015-11 Projekto „Jei ne nugalėti, -tai 

garbingai dalyvauti“ vykdymas. 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo įstaigos, 

sporto mokykla 

 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2015 – 11 – 18 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo   

pagalba Semeliškių vaikų darželyje. 

Tema: ,,Tolerancijos mozaika“. 

 

D.Mikalajūnė 

A.Būdėnienė 

Semeliškių vaikų 

darželio ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai. 

Semeliškių vaikų 

darželis.   

 

PPT mobilios grupės 

psichologas atvyksta į 

įstaigą. 

(8-528) 39 784. 

2015 – 11 – 25 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 

pagalba Pylimų vaikų lopšelyje - 

darželyje. 

Tema: ,,Tolerancijos mozaika“. 

D.Mikalajūnė 

O.Stasiulevičienė 

Pylimų vaikų 

lopšelio - darželio 

ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai. 

Pylimų vaikų 

lopšelis - darželis. 

PPT mobilios grupės 

psichologas atvyksta į 

įstaigą. 

(8-528) 39 784.  
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Informacija 
Data, laikas Veikla Atsakingas Pastabos 

1 2 3 6 

Iki  

2015-11-18 

grąžinti sugadintus išsilavinimo pažymėjimus bei visus 

nepanaudotus išsilavinimo pažymėjimų blankus 

(grąžinti pateikiant perdavimo priėmimo aktus 

atspausdintus iš MR (2 egz.)  

Pateikti informaciją apie mokytojų atestacijos 

pažymėjimų blankų panaudojimą 2015 metais. 

A. Pupininkienė Pagal  2015-10-09  ŠPC raštą   Nr. 2 VR - 112                                                                       

Pagal 2015-10-09 ŠPC raštą Nr. 2VR - 111 

 

 

 

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

Data Valanda Paskaitos pavadinimas Kabinetas Pastabos 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 8686 48914; 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 
2015-11-05 

 

14.00 val. Paskaita tema „Tradicinis gėlių darželis: Lietuvos ir Europos 

tradicijų sandara“. 

Lektorius:  Almantas Kulbis, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio 

ugdymo skyriaus vedėjas 

Švietimo paslaugų 

centras 

2 aukštas, posėdžių 

salė 

Atsinešti augalų 

nuotraukų, pasiruošti 

klausimų diskusijai 

2015-11-12 

 

14.00 – 16.00 

val. 

Paskaita ir praktinis užsiėmimas „Menas viešai kalbėti“. 

 Kaip įveikti viešo kalbėjimo baimę ? 

 Viešojo kalbėjimo paslaptys: kalbos turinys, balsas, kūno 

kalba ir kita 

Lektorės: Daiva Šilienė ir Dalia Gaidamavičiūtė Apulskė  

Švietimo paslaugų 

centras 

2 aukštas, posėdžių 

salė 

 

2015-11-19 

 

10.00 – 11.00 

val. 

Judesio menas. 

Mokysimės paprastų šokio žingsnelių (pasirinktinai: lėto valso, 

rumbos arba lėtos salsos). 

Lektorė – A. Pupininkienė 

 

Elektrėnų kultūros 

centro III aukšto 

mažoji salė 

Iš anksto registruotis  

tel 8 686 48914 

Dalyvių grupė – 15 

 

Apsirengti patogiais, 

judesių nevaržančiais 

drabužiais, atsinešti 

patogius batelius ! 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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2015-11-20 

 

9.20 val. 

Išvažiuojame 

nuo ŠPC 

Išvyka į Kaišiadorių TAU. Renginys tema „Technologijų 

idėjų mugė“. 

 

Kaišiadorys, 

Rumšos g. 37 

Pasiimti vaišių, 

instrumentus grojimui, 

šokių aprangą (jeigu 

reikia) bei priemones 

savo gebėjimų, 

technologijų srityje, 

demonstravimui. 

2015-11-26 

 

15.00 val. Praktinis užsiėmimas „Kalėdinės puošmenos“. 

Lektorė - Vygintė Vaišvilienė, „Versmės“ gimnazijos 

technologijų mokytoja 

Švietimo paslaugų 

centras 

2 aukštas, posėdžių 

salė 

Iš anksto registruotis  

tel 8 686 48914  

Dalyvių grupė – 12 

Kaina dalyviui – 2 Eur 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 

2015-11-10 

 
15.00 val. Paskaita „Gyventi: gražiai, ilgai ir laimingai “. Lektorius  - 

psichologas, VŠĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo 

centro "Dainava“  vadovas Zenonas Streikus. 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

2015-11-17 

 
15.00 val Paskaita „Sveikata mūsų rankose“. Lektorė –  Socialinių 

mokslų daktarė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto 

rektorė, ilgametė pedagogė Zita Žebrauskienė. 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt


                                                 

Seminaras vadovams 

„Mokyklos vadovo finansinis raštingumas“ 

Finansinė aplinka ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse pasidarė itin sudėtinga ir rizikinga. 

Neturintys finansinio išprusimo vadovai jaučia, kad žinių poreikis šioje srityje auga kasdien.  

Teisingai „perskaitę“ finansinių ataskaitų teikiamą informaciją mokėsite išmatuoti veiklos 

rezultatus, įvertinti rizikas bei sėkmingiau planuoti mokyklos ateitį. 

Ši programa - pirmasis žingsnis įgyti drąsos ir pasinaudojant finansine informacija  sugebėti  priimti 

teisingus vadybinius sprendimus: 

1. Mokyklos finansų valdymo esmė ir tikslai 

2. Ugdymo įstaigos apskaitos informacija ir finansinių ataskaitų turinys: 

 Apskaitos funkcija ir informacijos naudingumas 

 Finansinių ataskaitų parengimas, finansinių rodiklių įvertinimas  

3. Trumpai apie finansų rinkas. 

4. Kaip suprasti ir vertinti riziką. 

Metodai: Paskaitos, praktinių situacijų analizė, konkrečių užduočių sprendimas, diskusijos  

Apie lektorių:  

Dr. Zina Gaidienė. ISM Vadovų mokyklos Finansų 

strategijos ir valdymo modulio vadovė, socialinių mokslų 

daktarė, docentė. Yra dirbusi LVPA projektų vertinimo 

eksperte, LRT Tarybos nare, nuolat veda mokymus 

vadybininkams finansų ir apskaitos temomis. Tyrinėja 

modernių vadybos apskaitos ir finansų valdymo metodų 

praktinio pritaikymo Lietuvoje galimybes, domisi akcinių 

bendrovių valdžios valdymo metodais. Atlikti tyrimai kaip Lietuvos akcinės bendrovės pritaiko 

Europos Sąjungos gero valdymo rekomendacijas, tirtos tinkamos valdymo sprendimams priimti 

kaštų informacijos problemos. Tyrimo rezultatai paskelbti tarptautinėse konferencijose, 

publikuoti Lietuvos moksliniuose leidiniuose. VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ lektorė. 

Data: lapkričio 30 d., pradžia 11.30 val.  

Trukmė: 6 akad. val. 

Kaina:  20 Eur – Švietimo įstaigoms (kitą seminaro lėšų dalį apmokės ŠPC) 

Kaina:  27 Eur – Kitoms įstaigoms 

Registruotis: iki 2015 m. lapkričio 25 d.  el. paštu: ala.spc@elektrenai.lt arba tel.: 34271 

P.S. Kviečiame į seminarą atvykti po 2 asmenis, nes dalį seminaro lėšų (švietimo įstaigoms) 

padengs Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centras. 

 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt

