
ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO2021 M. VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
PATVIRTINTA Švietimo paslaugų centro direktoriaus2021-01-29 įsakymu Nr. 1VT-5

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija,kita informacija1 2 3 4 5 6SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS2021 m.vasario 2, 9 d.15.00 – 17.00val.

Ilgalaikės programos „Psichologinioatsparumo didinimas, naudojantdėmesingo įsisąmoninimo ugdymometodus“, II modulis.

V. Kandrotienė Švietimo paslaugųcentro bendruomenė Nuotoliniu būdu Registruotishttp://semiplius.lt

2021 m.vasario 4 d.12.00 val.
Ilgalaikės programos „Specialiųjų poreikiųvaikų socializacijai ir ugdymui(si) palankiaplinka bendrojo ugdymo grupėje“.
I. MODULIS. Menas priimti, išgirsti irsuprasti: darbas su specialiųjų ugdymosiporeikių turinčiais vaikai bendrojougdymo grupėje (struktūruotas ugdymas irjo galimybės)Lektorė: Jurgita Grisiūnienė

A. PupininkienėJ. Grisiūnienė Mokytojai, dirbantyspagal ikimokyklinio,priešmokyklinio irpradinio ugdymoprogramas, pagalbosmokiniui specialistai

Nuotoliniubūdu, Zoompagalba
Užsiregistravusiemsasmenims, pagališankstinę registracijąvisos Lietuvos mastu

2021 m.vasario 4, 5,15 d.13.00 - 15.00val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimoprogramos „Pokyčių inicijavimasikimokyklinio ugdymo įstaigoje: nuokomandos sutelkimo iki inovacijų diegimo“II modulis „Švietimo organizacijosstrategijos kūrimas įtraukiant įstaigoskomandą ir bendruomenę“ 10 val.

V. Kandrotienė Ikimokykliniougdymo įstaigųvadovai, pedagogai,tėvai.

Nuotoliniu būdu Iki 2021-02-02registracijahttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą atsiųsimeįstaigos el. p.Seminaro kainapriklausys nuo dalyviųskaičiaus.

http://semiplius.lt
http://semiplius.lt


2021 m.vasario 9 d.12.00 val.
Ilgalaikės programos „Specialiųjų poreikiųvaikų socializacijai ir ugdymui(si) palankiaplinka bendrojo ugdymo grupėje“.
II. MODULIS. Kaip pažinti kitokius vaikusir padėti jiems suvaldyti savo elgesį.Lektorė: Jurgita Grisiūnienė

A. PupininkienėJ. Grisiūnienė Mokytojai dirbantyspagal ikimokyklinio,priešmokyklinio irpradinio ugdymoprogramas, pagalbosmokiniui specialistai.

Nuotoliniubūdu, Zoompagalba
Užsiregistravusiemsasmenims, pagališankstinę registracijąvisos Lietuvos mastu

2021 m.vasario 9, 10,11 d.15.00 – 17.00val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumomokymai.Efektyvus laiko planavimas irbendravimas.Mokymų metu išmoksite saugiai bendrautiel. p., persiųsti didelius dokumentus,nuotraukas ar vaizdo įrašus, susikurtiinternetinį kalendorių ar saugų slaptažodį.

V. Kandrotienė Pedagogai Nuotoliniu būdu Iki 2021-02-07registracijahttp://semiplius.ltir el. p.vida.kandrotiene@espc.lt nurodant telefononr., gimimo datas ir el.p.2021 m.vasario17 - 18 d.10.00 val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimoprogramos „Pamokos kokybės tobulinimas:mokymosi organizavimas, pasiekimų irpažangos vertinimas,orientuojantis į asmeninį kiekvieno mokiniopažangos siekį“ II modulis„Diferencijavimo, individualizavimo irsuasmeninimo praktikapamokose“, 10 val.Lektorė: Audronė Šarskuvienė

A. Pupininkienė Semeliškiųgimnazijos pedagogųbendruomenė
Nuotoliniu būduZoom pagalba Iki 2021-02-15vyksta registracijahttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįseminarą bus atsiųstamokyklos el. paštoadresu

2021 m.vasario 18 d.14.00 val.(renginysperkeltas išsausio mėn.)

Pasidalinimas gerąja patirtimi tema„Skaičius ir skaitmuo 5“, grįžtamojo ryšiotaikymas ugdymo(si) procese.Pranešėja: Kietaviškių progimnazijospriešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojaEdita Rulevičienė

A. Pupininkienė Priešmokykliniougdymo pedagogai Nuotoliniu būduZoom pagalba Iki 2021-02-17vyksta registracijahttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą atsiųsimeužsiregistravusiemsasmenims

http://semiplius.lt
http://semiplius.lt
http://semiplius.lt


2021 m.vasario 19 d.14.00 val.
Mokytojų gerosios patirties sklaida„Kokybiškas nuotolinis technologijųugdymas kiekvienam mokiniui“.Numatomos temos:Neringa Ščetininė – „Integruoto veiklųciklo ,,Gyvoji planeta'' rezultatųpristatymas'';Rytis Šakys – „Netradiciniai briaunainiai“;Danguolė Šumskienė – „Sausainių kepimasir dekoravimas“.

A. Pupininkienė Technologijųmokytojai Nuotoliniu būduZoom pagalba Iki 2021-02-18vyksta registracijahttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstaužsiregistravusiųasmenųel. pašto adresais

2021 m.vasario 22 d.13.00 – 16.00val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimoprogramos (40 val.) „Mokinių ugdymokarjerai ypatumai bendrojo ugdymomokykloje“I modulis „Profesinis orientavimasbendrojo ugdymo mokyklose“ , 10 val.Lektoriai: jungtinė lektorių grupė iš Lietuvoskarjeros specialistų asociacijos.I modulis - Giedrė Valaitienė

A. Pupininkienė Visos Lietuvosšvietimo įstaigųkarjeros specialistai,klasių auklėtojai,pedagogai

Nuotoliniu būduZoom pagalba Registracija atviravisos Lietuvos mastu.Dalyvių skaičiusribotas – 25.Iki 2021-02-21registracija vykstaadresu:http://semiplius.ltNuoroda į nuotoliniusseminarus atsiųsimeužsiregistravusiemsasmenims
2021 m.vasario 23, 24,25 d.15.00 – 17.00val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumomokymai.Inovatyvus savęs pristatymas.Mokymų metu išmoksite sukurti patrauklųgyvenimo aprašymą panaudojant raiškausturinio priemones, mokysitės kurti vaizdoįrašus.

V. Kandrotienė Pedagogai Nuotoliniu būdu Iki 2021-02-20registracijahttp://semiplius.ltir el. p.vida.kandrotiene@espc.lt nurodant telefononr., gimimo datas ir el.p.

http://semiplius.lt
http://semiplius.lt
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Iki 2021 m.vasario 26 d. Elektrėnų lopšeliodarželio ,,Pasaka“ bendruomenėsinicijuojamas projektas „Tėvynės juostą aškuriu“.

Koordinatorės:A. PupininkienėZ. Vaidelienė
Projektoorganizatorės irrengėjos:J. LiepisR. StankevičiūtėE. Grisiūnienė

Lietuvos Respublikosikimokyklinio irpriešmokykliniougdymo įstaigųpedagogai, ugdytiniai,jų tėvai (globėjai) beikiti bendruomenėsnariai

Projektas vyksElektrėnųlopšelyjedarželyje ,,Pasaka“ 2021 m. kovo11 d., kuriometuvisi atsiųstidarbai dalyvausparodoje.

Paraišką (pridedama)ir darbus siųsti paštu,adresu: Elektrėnųlopšelisdarželis ,,Pasaka“,Saulės g. 2, LT-26121Elektrėnai, sunuoroda: Projektui„TĖVYNĖS JUOSTĄAŠ KURIU“
2021 m. Siūlomos ilgalaikės kvalifikacijostobulinimo programos:1. Moodle – neišsemiamos galimybėstobulinti ugdymo procesą (Kodas211000871).2. Specialiųjų poreikių vaikų socializacijaiir ugdymui(si) palanki aplinka bendrojougdymo grupėje (Kodas 211000885).3. Pamokos kokybės tobulinimas:mokymosi organizavimas, pasiekimų irpažangos vertinimas, orientuojantis įasmeninį kiekvieno mokinio pažangos siekį(Kodas 2130021464).4. Besimokanti bendruomenė: skaitmeniniošvietimo link. (Kodas 211000948)5. Psichologinio atsparumo didinimas,naudojant dėmesingo įsisąmoninimougdymo metodus (Kodas 211000980).6. Pokyčių inicijavimas ikimokykliniougdymo įstaigoje: nuo komandos sutelkimoiki inovacijų diegimo (Kodas 213002263).7. Mokinių ugdymo karjerai ypatumaibendrojo ugdymo mokykloje (Kodas213002282).

V. KandrotienėA. Pupininkienė PedagogaiElektrėnųbendruomenės nariai
Kontaktiniubūdu irnuotoliniu būdu.



METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS2021 m.vasario 4 d.15.00 val.
Gamtos mokslų mokytojų nuotolinismetodinis pasitarimas dėl veiklosataskaitos 2020 m. ir veiklos plano 2021 m.sudarymo bei 5-8 kl. biologijos olimpiadossavivaldybėje organizavimo nuotoliniubūdu.

V. Kandrotienė Chemijos, fizikos,biologijos mokytojai. Nuotoliniu būduZoom Registruotishttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstavisiemsužsiregistravusiemsasmenims.2021 m.vasario 8 d.14.00 val.
Bendrojo ugdymo ir meno mokyklų dailėsmokytojų metodinio būrelio nuotolinispasitarimas dėl dailės olimpiadosorganizavimo klausimų bei veiklos plano2021 metams sudarymo.

A. PupininkienėA. Kasputis Bendrojo ugdymo irmeno mokyklų dailėsmokytojų
Nuotoliniu būduZoom pagalba Iki 2021-02-05vyksta registracijahttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstaužsiregistravusiųasmenųel. pašto adresais2021 m.vasario 10 d.14.00 val.

Geografijos mokytojų nuotolinis metodinispasitarimas dėl 2020 veiklos ataskaitos, dėl2021 m. būrelio veiklos plano sudarymo beigeografijos olimpiadų savivaldybėjeorganizavimo nuotoliniu būdu.

V. Kandrotienė Geografijosmokytojai Nuotoliniu būduper Zoomplatformą
registruotishttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstavisiemsužsiregistravusiemsasmenims.2021 m.vasario 10 d.15.00 val.

Matematikos mokytojų nuotolinismetodinis pasitarimas dėl veiklosataskaitos 2020 m. ir veiklos plano 2021 m.sudarymo.

V. Kandrotienė Matematikosmokytojai Nuotoliniu būduZoom Registruotishttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstavisiemsužsiregistravusiemsasmenims.

http://semiplius.lt
http://semiplius.lt
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2021 m.vasario 11 d.14.00 val.
Elektrėnų savivaldybės mokyklų metodinėstarybos nuotolinis posėdis A. PupininkienėI. Tviragienė Atnaujintos sudėtiesmetodinės tarybosnariai

NuotolinispasitarimasZoomprogramoje

Iki 2021-02-10registracijahttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstaMT narių el. paštoadresaisDėmesio ! KiekvienasMT narys susitikimometu pasiruošiapasiūlyti bent vienąrenginį/idėją veiklosplanui.
2021 m.vasario 12 d.14.00 val.

Psichologų nuotolinis metodinispasitarimas dėl 2020 veiklos ataskaitos, dėl2021 m. būrelio veiklos plano sudarymo
V. Kandrotienė Psichologai Nuotoliniu būduper Zoomplatformą

registruotishttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstavisiemsužsiregistravusiemsasmenims.2021 m.vasario 12 d.15.00 val.
Istorijos mokytojų nuotolinis metodinispasitarimas dėl 2020 m. veiklos ataskaitos,dėl 2021 m. būrelio veiklos plano sudarymobei istorijos olimpiados savivaldybėjeorganizavimo nuotoliniu būdu.

V. Kandrotienė Istorijos mokytojai Nuotoliniu būduper Zoomplatformą
Registruotishttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstavisiemsužsiregistravusiemsasmenims.2021 m.vasario 15 d.12.00 val.

Tikybos mokytojų nuotolinis metodinispasitarimas dėl 2020 m. veiklos ataskaitos,dėl 2021 m. būrelio veiklos plano sudarymo
V. Kandrotienė Tikybos mokytojai Nuotoliniu būduper Zoomplatformą

registruotishttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstavisiemsužsiregistravusiemsasmenims.

http://semiplius.lt
http://semiplius.lt
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2021 m.vasario 23 d.14.00 val.
Socialinių pedagogų nuotolinis metodinispasitarimas dėl 2020 veiklos ataskaitos, dėl2021 m. būrelio veiklos plano sudarymo

V. Kandrotienė Socialiniaipedagogogai Nuotoliniu būduper Zoomplatformą
registruotishttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstavisiemsužsiregistravusiemsasmenims.

2021 m.vasario 23 d.15.00 val.
Informacinių technologijų nuotolinismetodinis pasitarimas dėl 2020 veiklosataskaitos, dėl 2021 m. būrelio veiklosplano sudarymo, pirmininko rinkimo.

V. Kandrotienė Informaciniųtechnologijųmokytojai
Nuotoliniu būduper Zoomplatformą

registruotishttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstavisiemsužsiregistravusiemsasmenims.
2021 m.vasario 24 d.14.00 val.

Kūno kultūros mokytojų nuotolinismetodinis pasitarimas dėl 2020 veiklosataskaitos, dėl 2021 m. būrelio veiklosplano sudarymo

V. Kandrotienė Kūno kultūrosmokytojai Nuotoliniu būduper Zoomplatformą
registruotishttp://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįsusitikimą bus atsiųstavisiemsužsiregistravusiemsasmenims.OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAIIki 2021 m.vasario 10 d. Atsiųsti Meninio skaitymo konkursoskaitovų YouTube pasirodymų nuorodas A. Pupininkienė „Ąžuolyno“ progimnazija;„Versmės“ gimnazija

YouTubenuoroda siųsti elektroniniupaštuala.pupininkiene@espc.lt metodininkeiAlai Pupininkienei
Iki 2021 m.vasario 12 d. Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinioatviruko „Kalėdinis paštas“ konkursodailės darbų virtuali paroda

A. PupininkienėG. Mataitienė Elektrėnųsavivaldybės mokiniųkūrybiniai darbai
Švietimopaslaugų centrointernetosvetainėje

EŠPC FB tinklapis:https://www.facebook.com/elektrenuspc/?modal=suggested_action

http://semiplius.lt
http://semiplius.lt
http://semiplius.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
https://www.facebook.com/elektrenuspc/?modal=suggested_action&notif_id=1608659607256667&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/elektrenuspc/?modal=suggested_action&notif_id=1608659607256667&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/elektrenuspc/?modal=suggested_action&notif_id=1608659607256667&notif_t=page_user_activity&ref=notif


www.espc.lt &notif_id=1608659607256667&notif_t=page_user_activity&ref=notifIki 2021 m.vasario 23 d. Pateikti mokinių, dalyvausiančių bendrojougdymo bei meno mokyklų mokinių dailėsolimpiados II etape, sąrašus.
A. Pupininkienė 8 – 12 kl. mokiniai El. pašto adresu dalyvių sąrašą (formapridedama) atsiųst el.paštu:ala.pupininkiene@espc.lt

2021 m.vasario 26 d.9 val.
XXX mokinių istorijos olimpiada (9-12 kl.) V. KandrotienėIstorijos mokytojai Mokiniai Nuotoliniu būdu Dalyvių sąrašuspateikti el. p.vida.kandrotiene@espc.lt iki vasario 15 d.Olimpiados nuostatusgalite rasti paspaudęšią nuorodą:http://www.lmnsc.lt/lt/olimpiados_struc_0141

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2021 m.vasario mėn.Vertinimaiatliekamiatsižvelgiant įVyriausybėsnutarimus.

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosiporeikių vertinimas. G. Mačionienė ElektrėnųsavivaldybėsŠvietimo įstaigos.
Pedagoginėpsichologinėtarnyba.

Informacija apietikslią datą ir laiką išanksto derinama sušvietimoįstaigomis/tėvais(globėjais).Kontaktinis asmuo:G. MačionienėTel.: (8-528) 39 784

2021 m. Informacinė, metodinė ir konsultacinė G. Mačionienė Elektrėnų Nuotoliniu būdu Kontaktiniai asmenys:

http://www.espc.lt
https://www.facebook.com/elektrenuspc/?modal=suggested_action&notif_id=1608659607256667&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/elektrenuspc/?modal=suggested_action&notif_id=1608659607256667&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/elektrenuspc/?modal=suggested_action&notif_id=1608659607256667&notif_t=page_user_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/elektrenuspc/?modal=suggested_action&notif_id=1608659607256667&notif_t=page_user_activity&ref=notif
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt%20
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt%20
http://www.lmnsc.lt/lt/olimpiados_struc_0141
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vasario mėn. pagalba tėvams (globėjams, rūpintojams),švietimo įstaigų pedagogams ir švietimopagalbos specialistams.
L.BaranauskienėI.PuronienėA.Sasnauskienė

savivaldybėsŠvietimo įstaigos,tėvai
PPT specialistaiTel.: (8-528) 39 784.gintare.macioniene@espc.ltlaura.baranauskiene@espc.ltingrida.puroniene@espc.ltaliona.sasnauskiene@espc.lt2021 m.vasario mėn. Psichologo nuotoliniu būdu teikiamosindividualios konsultacijos mokinių/vaikųtėvams (globėjams) ir mokiniams.

I.Puronienė Pirmenybė teikiamapsichologo pareigybėsneturinčių švietimoįstaigų ugdytiniamsbei vaikams,nelankantiemsikimokykliniougdymo įstaigų.

Nuotoliniu būduKarantinoapribojimamsšvelnėjant,pagalba gali būtiteikiama,derinantkontaktinį irnuotolinį veiklospobūdį.

Kontaktinis asmuo:I. PuronienėTel.: (8-528) 39 784;+37064300849ingrida.puroniene@espc.lt

2021 m.vasario mėn.3d. 15.00 val.
Elektrėnų savivaldybės socialinių pedagogųsavipagalbos – atvejų aptarimo grupėspasitarimas.

A.Sasnauskienė Elektrėnųsavivaldybės švietimoįstaigų socialiniaipedagogai

Nuotoliniu būdu„Zoom“ platformoje
Kontaktinis asmuo:A. SasnauskienėTel.: (8-528) 39 784.

2021 m.vasario mėn.24d.13.00 val.

Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigųVaiko gerovės komisijų pirmininkų irŠvietimo paslaugų centro Pedagoginėspsichologinės tarnybos išplėstinis posėdis.

G. Mačionienė Elektrėnųsavivaldybės švietimoįstaigų Vaiko gerovėskomisijų pirmininkaiarba juosatstovaujantys nariai.

Nuotoliniu būdu„Zoom“ platformoje
Kontaktinis asmuo:G. MačionienėTel.: (8-528) 39 784.

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt


KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI2021 m.vasario 25 d.12.00 val.16.00 val.

I valstybinės kalbos mokėjimokategorijos egzaminas A. Pupininkienė Užsiregistravędalyviai Rungos g. 5,Švietimo paslaugųcentras (208 kab.)
Registracija būtinaiki 2021-02-18el. p. info@espc.lttel. 8-528 34271Lietuvos RespublikosKonstitucijos pagrindųegzaminas2021 m.vasario 26 d.12.00 val.

II ir III valstybinės kalbosmokėjimo kategorijosegzaminas
A. Pupininkienė Užsiregistravędalyviai Rungos g. 5,Švietimo paslaugųcentras (208 kab.)

Registracija būtinaiki 2021-02-18el. p. info@espc.lttel. 8-528 34271

mailto:info@espc.lt
mailto:info@espc.lt


MOKYKLOS REKVIZITAI
_______________________________mokyklos/gimnazijos/meno mokyklos mokinių,dalyvausiančių nuotolinės dailės olimpiados II - ajame etape, sąrašas

8 – 10 klasių mokinių amžiaus grupė
Eil.Nr. Mokinio vardas,pavardė, mokykla Klasėbendrojougdymomokykloje

Mokinioel. paštoadresas,tel. Nr.

Darbo pavadinimas Parengusiomokytojo vardas,pavardė, el. paštoadresas, tel. Nr.

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupė
Eil.Nr. Mokinio vardas,pavardė, mokykla Klasėbendrojougdymomokykloje

Mokinioel. paštoadresas,tel. Nr.

Darbo pavadinimas Parengusiomokytojo vardas,pavardė, el. paštoadresas, tel. Nr.

Informaciją pateikė: ______________________________Kontaktinis tel. Nr., el.pašto adresas: (vardas, pavardė)

Mokyklos vadovas A. V. ______________________________(vardas, pavardė)
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(klijuojamas kitoje piešinio pusėje)
Šriftas - Times New Roman 12

PavardėVardasAutoriaus amžius (metai)Mokyklos pavadinimasMokytojo pavardė ir vardas
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Darbo autoriausvardas, pavardė Amžius Darbopavadinimas Įstaigos pavadinimas,adresas, el. paštas,telefonas
Pedagogo vardas,pavardėel. paštas, telefonas

Sutinku, kad mano sūnaus (dukters) darbas būtų eksponuojamas parodose ir asmens duomenys(vardas, pavardė, amžius) būtų naudojami projekto viešinimui......................................................
(vardas, pavardė, parašas)


