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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
2021 M. BIRŽELIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

 
 

                 PATVIRTINTA 
 Švietimo paslaugų centro metodininkė, laikinai   
 vykdanti direktoriaus funkcijas 

        2021-05-31 įsakymu Nr.1VT-25 
        

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. 

birželio 9 d. 
13.00 -  

18.00 val. 
 
 

Atvirų veiklų diena: dailės, 
tradicinių amatų ir muzikavimo 
diena Vievio meno mokykloje. 
Jungtinė lektorių grupė demonstruos 
dailės technikas ir muzikavimą 
įvairiais instrumentais. 

A. Pupininkienė 
A. Kasputienė 

Renginys skirtas 
įvairaus amžiaus 
žmonėms 
(Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojams ), 
pedagogams, 
mokiniams 

Semeliškių g. 40, 
Vievio meno 
mokykla 

Iki 2021-06-08            
registruotis http://semiplius.lt  
           

2021 m. 
birželio 9 d. 
13.30 val. 

Psichologų metodinio būrelio 
pasitarimas tema „ Psichologinė 
trauma pagal naujausias psichinių 
sutrikimų klasifikacijas bei 
naudojami metodai šioms 
traumoms įveikti" 
 

O. Apanavičienė 
A. Kregždė 

Psichologai Nuotoliniu būdu Registracija  
http://semiplius.lt 

2021 m. 
birželio 21 d. 

9.00 val. 
 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Pamokos kokybės 
tobulinimas: mokymosi 
organizavimas, pasiekimų ir 

A. Pupininkienė Semeliškių 
gimnazijos 
pedagogų 
bendruomenė 

Nuotoliniu būdu 
Zoom pagalba 

Iki 2021-06-22 vyksta 
registracija 
http://semiplius.lt 
Nuoroda į nuotolinį seminarą 
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pažangos vertinimas, 
orientuojantis į asmeninį kiekvieno 
mokinio pažangos siekį“ IV modulis 
„Asmeninės pažangos (įsi) 
vertinimas, vertinimo informacijos 
ir grįžtamojo ryšio strategijų 
taikymas pažangos siekiui“, 10 val. 
Lektorė: Audronė Šarskuvienė 

bus atsiųsta mokyklos el. 
pašto adresu 
Ilgalaikė programa mokama 
iš „Kokybės krepšelis“ lėšų 
 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2021 m.  

birželio – 
rugpjūčio 

mėn. 

Virtuali Elektrėnų savivaldybės 
technologijų mokytojų ir jų 
mokinių darbų paroda 

A. Pupininkienė 
H. Vaišvila 

Technologijų 
mokytojai, 
mokiniai 

EŠPS interneto 
tinklapyje ir FB 
puslapyje 

Maloniai kviečiame aplankyti 
virtualią parodą ! 
Darbai viešinami EŠPC 
tinklapyje, adresu 
www.espc.lt  ir 
https://www.facebook.com/el
ektrenuspc 
 
 
 
 

 Iki 2021 m.  
birželio 10 d. 

Respublikinis pradinių klasių 
mokinių nuotraukų paroda – 
konkursas „Gaudau vasarą 
laukuose“. 

A. Pupininkienė 
D. Česonytė 
I. Mačionytė 
R. Sendzikienė 
E. Volosevičienė 

Pradinių klasių 
mokinių darbai 

Elektrėnų pradinė 
mokykla 

Iki 2021 m. birželio 10 d. 
nuotraukos ir anketos 
(pridedama) siunčiamos el. p. 
rasasend@gmail.com  
Konkurso rezultatai bus 
skelbiami 2021 m. birželio 15 
d. interneto svetainėje 
http://www.pradine.elektrenai
.lm.lt/  
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2021 m. 

birželio mėn. 
Vertinimai 
atliekami 

atsižvelgiant į 
Vyriausybės 
nutarimus. 

Mokinių (vaikų) specialiųjų 
ugdymosi poreikių vertinimas. 
 

G. Mačionienė 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
Švietimo įstaigos. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 
 

Informacija apie tikslią datą ir 
laiką iš anksto derinama su 
švietimo įstaigomis/tėvais 
(globėjais). 
Kontaktinis asmuo:  
G. Mačionienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
 

2021 m.  
birželio mėn. 

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 Kontaktiniai asmenys:  
PPT specialistai 
Tel.: (8-528) 39 784. 
gintare.macioniene@espc.lt 
laura.baranauskiene@espc.lt 
ingrida.puroniene@espc.lt 
aliona.sasnauskiene@espc.lt 

 
 
 
 


