
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2013 M. KOVO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 
 

           PATVIRTINTA 

             Švietimo paslaugų centro direktoriaus  

                                   2013-02-28 įsakymu Nr.1VT-07 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2013-03-01 

10.00 val. 

Seminaras „Darbo teisė. Darbo 

kodekso pakeitimai“ vadovams ir 

personalo darbuotojams. Lektorė 

teisininkė Jolanta Cinaitienė 

L.Bernatavičienė Įstaigų vadovai, 

personalo 

darbuotojai 

(užsiregistravę) 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Seminaro kaina – 75 Lt  

2013-03-04 

14.00 val. 

Praktinis užsiėmimas Ugdymo 

karjerai koordinatoriams tema 

„Savęs ir komandos nario 

pažinimas, komandos 

formavimo pagrindai“. 

Lektorė: Eglė Sirvydytė, ugdymo 

karjerai konsultantė 

A.Pupininkienė Ugdymo karjerai 

koordinatoriai 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Registruojami tik karjeros 

koordinatoriai bei asmenys 

atsakingi už ugdymą karjerai 
mokykloje. 

Užsiėmimas nemokamas. 

2013-03-06 

14.00 val. 

Gerosios patirties seminaras 

„Rusų (užsienio) kalbos įskaitos 

ir egzaminų vertinimas, 

naujovės“. Lektorė Voleta 

Valašinienė, Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazijos rusų kalbos mokytoja, 

metodininkė 

L.Bernatavičienė Rusų kalbos 

mokytojai 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 

2013-03-19 

13.00 val. 

Seminaras „Mokinio teisių, 

pareigų ir atsakomybės teisiniai 

aspektai. Probleminis vaikas 

mokymo įstaigoje: prevencija ir 

kontrolė. Įstaigos ir jos 

darbuotojų pareigos užtikrinti 

saugią ir sveiką ugdomąją 

A. Pupininkienė Vievio gimnazijos 

bendruomenė 

Vievio gimnazija Seminaras mokamas.  

Pažymėjimo kaina:  

2 Lt 
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aplinką ribos“. 
Lektorius: Marius Bartninkas, Kauno 

apygardos teismo teisėjo padėjėjas, 
teisės magistras 

2013-03-21 

13.00 val. 

Seminaras „Supažindinimas su 

logopedinio masažo technikomis 

ir jų taikymas“. 

Lektorė: Eglutė Šliauterienė, 

Abromiškių reabilitacijos 

ligoninės logopedė 

 

A. Pupininkienė Logopedai, 

specialieji 

pedagogai 

Vilniaus 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Seminaras mokamas.  

Pažymėjimo kaina:  

2 Lt 

2013-03-26 

9.00 val. 

Seminaras „Konfliktų ir krizių 

valdymas“. Lektorė Sandra 

Grigaliūnaitė, Lietuvos 

edukologijos universiteto Karjeros 

centro vedėja 

V. Kandrotienė Mokyklų vadovai, 

švietimo įstaigų 

darbuotojai, 

socialiniai 

pedagogai ir 

darbuotojai 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Seminaras nemokamas. 
Seminaras finansuojamas iš 

projekto „Socialinės partnerystės 

plėtra ir kolektyvinių derybų 

skatinimas šalies švietimo 

sektoriuje“, projekto kodas Nr. 

VP1-1.1-SADM-02-K-01-001. 

Būtina išankstinė registracija 

iki 2013–03-22, tel. 865083903, 

39 826 arba el.p. 

vidak.spc@elektrenai.lt  

2013-03-27 

11.00 val. 

Seminaras ,,Mokymo priemonės 

visiems“. 

Lektoriai: Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos 

centro specialioji pedagogė Rūta 

Liubinavičienė.  

Seminaro dalyviai susipažins su  

mokymo priemonėmis skirtomis 

įvairių poreikių vaikų ugdymui. 

Seminaro metu bus pristatomos 

naujausios SPPC ir kitų leidėjų 

parengtos specialiosios mokymo 

priemonės. 

A.Lauciuvienė 

 

Ugdymo įstaigų 

vadovai, mokytojai, 

auklėtojai, pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojų padėjėjai, 

tėvai 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė  

Būtina išankstinė registracija  

iki 2013-03-25 

Tel. 39 784 arba el.p. 

asta.ppt@elektrenai.lt 

Seminaras nemokamas.  

Pažymėjimo kaina:  

2 Lt 

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:asta.ppt@elektrenai.lt
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2013-03-28 

12.00 val. 

 

Seminaras „Tapyba ant vandens 

– VYTA – veidas yra tavo 

atspindys“. 

Lektorė: Irma Čekanauskienė 

A. Pupininkienė 

 

Mokytojai, kiti 

norintys 

Vievio meno 

mokykla, dailės 

skyrius, 5 klasė 

Seminaro kaina (tik už 

medžiagas) – 25 Lt.  

Pažymėjimo kaina – 2 Lt. 

Dalyvių grupė jau suformuota. 

Informacija Seminaras „Vaikų turizmo 

renginių organizavimas“ 

planuojamas 2013-04-17. Prašome 

visų mokytojų, pasitikrinti ar 

galioja vaikų turizmo renginių 

vadovo pažymėjimas 

L.Bernatavičienė Mokytojai, 

darbuotojai 

organizuojantys 

keliones vaikams 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė  

Registracija į seminarą  

iki 2013-04-08 el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  arba tel. 

39 826 

Kaina – 30 Lt. 

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 
2013-03-12 

18.00 val. 

Maudynės Gongo garsuose.  
Dainuojantys dubenys ir gongai - 

tai senoviniai instrumentai, kuriais 

skleidžiamas garsas ir virpesiai 

leidžia atsipalaiduoti, pasinerti į 

save, atgauti kūno ir dvasios 

ramybę, pajusti vidinę harmoniją 

(pridedama išsamesnė informacija) 

Užsiėmimą ves gongo meistras 

Vyrenijus Andrijauskas. 

V. Kandrotienė Elektrėnų 

savivaldybės 

gyventojai 

Švietimo 

paslaugų centras 

Registracija iki 2013-03-11, 

 tel. 8 528 39826, el.p. 

vidak.spc@elektrenai.lt  

Užsiėmimo kaina 20 Lt.   

Su savimi turėti kilimėlį, pledą, 

pagalvėlę. Turi būti patogu ir 

šilta.  

2013-03-19 

16.00 val. 

Paskaita — praktinis 

užsiėmimas „Savęs realizavimo 

svarba. Sėkmės paveikslo 

kūrimas“. Lektorė – rytų 

medicinos ir filosofijos ekspertė 

Danutė Puchova 

V. Kandrotienė Pedagogai, 

sveikuolių klubo 

nariai,  

Elektrėnų 

gyventojai 

Švietimo 

paslaugų centras 

Registracija iki 2013-03-18 el.p. 

vidak.spc@elektrenai.lt   arba 

tel. 39 826. Paskaitos kaina 5 

Lt. Už priemones (dažai, rėmelis 

su drobe) apie 7 Lt. 

2013-03-22 

18.00 val. 

Pakrančių valymo ir dėkingumo 

Žemei akcija (išsamesnė 

informacija pridedama) 
 Nepasididžiuokime, išdrįskime 

pasilenkti, pakelti šiukšlę ir drauge 

nusilenkti didžiajai Žemei, mūsų 
Gyvajai Motinai, tikriesiems Mūsų 

namams. 

V. Kandrotienė, 

N. Gurinienė 

Kviečiame dalyvauti 

visus! 

Elektrėnų marių 

paplūdimys 

Akcijos dalyviai registruojasi  

iki 2013-03-21,  

tel. 8 528 39 826, el.p. 

vidak.spc@elektrenai.lt 

 

mailto:lina.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
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Išdrįskime nebijoti aplinkinių 

nesupratimo dėl to, ką darome: jį 

pakeis dėkingumas ir pagarba, jei 

ramiai ir kukliai tęsime tai, ką 
darome. Raskime pagarbų, gilų ryšį 

su Žeme per šį paprastą veiksmą. Jį 

nesunku atlikti, tačiau jis nuostabiai 
pakeis vandens telkinių pakrantes, 

poilsio vietas, jei tai darysime nuolat, 

jei prisijungs kiekvienas, atvykęs 

poilsiauti.  

2013-03-

26,27,28,29 

18.00 val. 

Gyvenimo meno kursai 

(išsamesnė informacija 

pridedama) 

Kursų programos turinys:  
Praktinę dalį sudaro: fiziniai 

tempimo pratimai (kurie gerina fizinę 

savijautą, ramina protą); specialūs 
kvėpavimo pratimai (kurie suteikia 

energijos, padeda pašalinti toksinus, 

mažina psichinę įtampą); gydomasis 

kvėpavimas (kuris harmonizuotų visą 
sistemą); įv. meditacijos (kurios 

atpalaiduoja protą); dalyvių 

bendravimas grupėse (tarpusavio 
bendrumo jausmo ir supratimo 

gilinimo praktiniai būdai). 

Teorinės dalies temos: proto veikimo 
dėsniai; streso apibrėžimas ir jo 

valdymo būdai; sąmoningumo 

reikšmė; energijos kiekio ir 

sąmoningumo santykis; atsakomybė – 
sąmoningumo išraiška; priešingybių 

dėsnis; situacijų, savęs ir aplinkinių 

priėmimas; sėkmingos komunikacijos 
pagrindai. 

V. Kandrotienė Elektrėnų 

gyventojai nuo 18 

metų 

Švietimo 

paslaugų centras 

Registracija būtina iki 2013-03-

22, tel. 8 528 39826; el.p. 

vidak.spc@elektrenai.lt 

Kursų kaina 250 Lt. 
Pensininkams, studentams ir 

kartojantiems kursą 200 Lt. 

2013-03-07; Praktiniai jogos, meditacijos, V. Kandrotienė Visi baigę Švietimo  

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
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14; 21, 28 kvėpavimo užsiėmimai.  Gyvenimo meno 

arba YES kursus 

 

paslaugų centras 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2013-03-06 

10.00 val. 

Logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinis pasitarimas 
tema „Specialiosios ugdymo 

priemonės“  

A. Pupininkienė 

N. Gurinienė 

M. Sajetienė 

Logopedai ir 

specialieji 

pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

 

2013-03-18 

14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas 

tema „Karjeros konsultavimas 

mokyklos psichologo darbe“ 

V. Kandrotienė 

A. Jakonienė 

R. Baleišienė 

Psichologai Švietimo 

paslaugų centras 

 

2013-03-13 

13.00 val. 

Kūno kultūros mokytojų metodinis 

pasitarimas 

V. Kandrotienė 

N. Strasevičienė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Švietimo 

paslaugų centras 

 

2013-03 
Diena bus 

patikslinta vėliau 

Integruota biologijos - fizikos 

atvira pamoka tema „Akies fizika 

ir biologija“ 

V. Minkevičienė 

A. Jančiauskienė 

Fizikos mokytojai 

 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

Vievio meno 

mokykloje 

kovo 25 d. 

skelbiama 

metodinė 

diena nuo  

13.00 val. 

Atviros pamokos ir metodiniai 

pranešimai: 
„Vaiko muzikalumo puoselėjimas“; 

„Muzikinės vaizduotės svarba 

mokantis groti fortepijonu”“; 

„Muzikinio auklėjimo ir mokymo 
sistemos“;“ F.Šopeno valsas cis-moll 

– detalės ir interpretacija;“ 

Intonavimo problemos bei jų 
sprendimo būdai grojant smuiku“ 

A. Pupininkienė 

A. Kasputienė 

Muzikos mokytojai Vievio meno 

mokykla 

 

2013-03-26 

14.00 val. 

Mokyklų bibliotekininkų gerosios 

patirties sklaida - susitikimas 

atnaujintoje Vievio gimnazijos 

bibliotekoje 

A. Pupininkienė 

V. Tenikienė 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Vievio 

gimnazijos 

biblioteka 

Iki kovo 20 d. registruotis tel.: 

27664, kviesti Vegą. 

Datos ir laiko 

teirautis 

mokykloje 

Metodinis pranešimas tema 

„Stambios formos kūriniai 

jaunesnėse klasėse“ 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė 

Muzikos mokytojai Elektrėnų meno 

mokykla 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2013-03-01 Kietaviškių pagrindinės mokyklos A. Taparauskienė Kietaviškių Švietimo  
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2013-03-31 mokinių dailės darbų paroda A. Pupininkienė 

 

pagrindinės 

mokyklos mokinių 

dailės darbai 

paslaugų centro 

II aukštas 

2013-03-

01/20 

Atradimų gamtoje pleneras „Aš 

kuriu Žemei“, skirtas Pasaulinei 

Žemės dienai (I etapas) 

V. Kandrotienė 1-12 klasių mokiniai Bendrojo 

lavinimo 

mokyklose 

Plenero darbai fotografuojami ir 

užpildžius dalyvio anketą 

siunčiami el.p. 

gamtosskyrius@gmail.com, 

vidak.spc@elektrenai.lt  

iki 2013 m. balandžio 8 d. 

2013-03-02 

11.00 val. 

Aštuonioliktasis prof. K. 

Baršausko fizikos konkursas 

moksleiviams 

V. Kandrotienė 8-12 klasių 

užsiregistravę 

mokiniai 

Kaunas, KTU, 

Elektronikos 

rūmai, Studentų 

g. 50, 325F 

auditorija 

Dalyvaujančių mokinių sąrašus 

pristatyti iki 2013-03-01. 

Išsamesnę informaciją teikia 

Vida Kandrotienė tel. 39826 

2013-03-04 

iki  

2013-04-12 

Piešinių konkursas „Viešpatie, 

tavo metai ir mano metai“ 

skirtas Tikėjimo metams 

V. Kandrotienė Mokiniai nuo 7 

metų iki 15 metų. 

Ugdymo 

įstaigose 

Mokinių piešinius pristatyti iki 

balandžio 12 d. V.Kandrotienei 

2013-03-05 

10.00 val. 

Geografijos olimpiados II etapas L.Bernatavičienė Užregistruoti 

dalyviai 

Švietimo 

paslaugų centro 

kompiuterių 

klasė 

Dalyvių sąrašus iki 2013-03-04 

pristatyti el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt 

2013-03-05 

11.00 val. 

Olimpinio festivalio bendrojo 

lavinimo mokyklų mokinių 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

Z. Narkeliūnaitė 

5-6 klasių mokiniai Vievio gimnazija  

2013-03-05 

11.00 val. 

 

4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada 

A. Pupininkienė 

 

4 klasių mokiniai, 

vertinimo komisija 

Elektrėnų 

pradinė mokykla 

Vertinimo komisija renkasi 

mokykloje 12 val. 

 

2013-03-06 

13.00 val. 

Elektrėnų sav. mokinių 

technologijos olimpiados II 

etapas 

A. Pupininkienė 

 

Mokiniai, vertinimo 

komisija 

Švietimo 

paslaugų centro  

posėdžių salė 

 

2013-03-08 

14.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės ugdymo 

įstaigų 9 -12 klasių mokinių 

viktorina „Tautos kilmė“ 

A. Pupininkienė 

R. Akelienė 

Vertinimo komisija, 

komandos 

„Versmės“ 

gimnazija 

Iki kovo 5 d. registruotis el.p.: 

ala.spc@elektrenai.lt   

Iki  Respublikinis matematikos V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo  

mailto:gamtosskyrius@gmail.com
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
mailto:ala.spc@elektrenai.lt


 7 

2013-03-08 konkursas „Matmintinis“ įstaigose 

2013-03-09 

11.00 val. 

LEU jaunųjų matematikų 

olimpiada 

V. Kandrotienė 

 

9-12 klasių mokiniai Lietuvos 

edukologijos 

universitetas 

(Studentų g. 39, 

Vilnius) 

Registracija iki 2013-03-07 

el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 

Registracijoje, prašome 

informuoti, ar reikės pavėžėjimo. 

Išsamesnę informaciją teikia 

Vida Kandrotienė tel. 39826 

2013-03-09 

11.00 val. 

Olimpinio festivalio bendrojo 

lavinimo mokyklų mokinių 

zoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

 

5-6 klasių mokiniai Kaunas  

2013-03-09 

11.00 val. 

Olimpinio festivalio pradinių 

klasių mokinių zoninės „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“ varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

 

Vievio pradinės 

mokyklos komanda 

Kaunas  

2013-03-14 

10.00 val. 

Raštingiausio aštuntoko 

konkursas 

L.Bernatavičienė 8 kl. mokiniai Švietimo 

paslaugų centras 

Dalyvių sąrašus iki 2013-03-12 

atsiųsti el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

2013-03-15 

12.00 val. 

Geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“ 6-8 kl. mokiniams 

L.Bernatavičienė 6-8 kl. mokiniai Švietimo 

paslaugų centras 

Dalyvių sąrašus iki 2013-03-12 

atsiųsti el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt 

2013-03-19 

14.30 val. 

Tarpmokyklinis Vievio, 

Elektrėnų, Kaišiadorių, Trakų ir 

Jonavos meno mokyklų, bei 

Pagirių ir Rūdiškių muzikos 

mokyklų akordeonistų 

susitikimas – koncertas 

“Pavasario nuotaikos” 

A. Pupininkienė 

A. Dmukauskienė 

Vievio, Elektrėnų, 

Kaišiadorių, Trakų 

ir Jonavos meno 

mokyklų, bei 

Pagirių ir Rūdiškių 

muzikos mokyklų 

akordeonistai 

Vievio pradinės 

mokyklos salė 
 

2013-03-20 

14.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės mokinių 

tinklinio varžybos 

R. Šarapienė 9-10 klasių mokiniai „Versmės“ 

gimnazija 

Mokyklų komandos 

registruojasi tel. 868647156 

2013-03-21 Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo 

įstaigose 

 

2013-03-21 

11.00 val. 

Olimpinio festivalio bendrojo 

lavinimo mokyklų mokinių 

krepšinio varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

K. Karsokas 

1997 metų gimimo 

ir jaunesni mokiniai 

Elektrėnų sporto 

turizmo ir 

pramogų centras 

 

2013-03-23 Olimpinio festivalio bendrojo V. Kandrotienė 1998 metų gimimo Kėdainiai  

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
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lavinimo mokyklų mokinių 

zoninės plaukimo varžybos 

D. Galiauskienė 

 

ir jaunesni mokiniai  

2013-03-

18/24 

Patyčių prevencijos savaitė.  

Akcija „Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ“ 

V. Kandrotienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Mokiniai  Švietimo 

įstaigose 

Renginių sąrašus su tiksliomis 

datomis atsiųskite el.p. 

vidak.spc@elektrenai.lt 

Registruotis svetainėje 

www.bepatyčiu.lt 

 

Iki  

2013-04-25 

Rekomenduojama pradinių 

klasių mokinių varžybų 

„Šviesoforas“ I etapą 

organizuoti mokyklose. 

A. Pupininkienė 

 

1 – 4 klasių 

mokiniai 

Švietimo 

įstaigose 
Savivaldybės etapas 

planuojamas gegužės 7 d. 

Jeigu ši diena netinkama 

prašytume informuoti A. 

Pupininkienę. Vieta dar 

tikslinama, kita informacija bus 

atsiųsta mokykloms atskiru raštu. 

2013-03-26 

10.00 val. 

Anglų kalbos kalbėjimo 

konkursas  (8-10 kl.) 

L.Bernatavičienė 8-10 kl. mokiniai Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centras 

Dalyvių sąrašus iki 2013-03-21 

atsiųsti el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt 

2013 m.  

kovo mėn. 

Mokinių piešinių paroda ,,Mano 

mokytojas“ 

I.Puronienė 

S.Jarašienė 

Elektrėnų pradinės 

mokyklos 3 – 4 kl. 

moksleiviai ir 

mokytojai 

Švietimo 

paslaugų centro 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Telefonas pasiteiravimui:  

39 784 

 

Iki  

2013-03-05 

Nuo 2013-02-06 iki 2013-03-05 

vyksta registracija į Č.Kudabos 

geografijos konkursą www.lgd.lt. 

Konkursas vyks 2013-04-06.  

Detalią konkurso programą ir 

nuostatus 

rasite http://www.lgd.lt/veiklos/c-

kudabos-geografijos-

konkursas prisegtukuose. 

L.Bernatavičienė   Siekiant išvengti nesusipratimų 

registracijos metu, prašoma iš 

anksto užregistruotų moksleivių 

vėliau nekeisti kitais. Jei 

susidarys grupė, organizuosime 

vykimą mokykliniu autobusu. Dėl 

autobuso, kreiptis į Jurgitą 

Martišienę, tel. 39826.  

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
http://www.bepatyčiu.lt/
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
http://www.lgd.lt./
http://www.lgd.lt./
http://www.lgd.lt/veiklos/c-kudabos-geografijos-konkursas
http://www.lgd.lt/veiklos/c-kudabos-geografijos-konkursas
http://www.lgd.lt/veiklos/c-kudabos-geografijos-konkursas
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Data bus 

patikslinta 

vėliau 

Ekonominio modeliavimo 

konkursas „Kepurėlės“ (4 ir 9-10 

kl. mokiniams) 

L.Bernatavičienė, 

P.Tenikis 

4, 9-10 kl. mokiniai Vievio gimnazija Dalyvių sąrašus iki 2013-03-12 

atsiųsti el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

PROJEKTINĖ VEIKLA 
2013-03 Projekto „Jei ne nugalėti, -tai 

garbingai dalyvauti“ vykdymas. 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo 

įstaigos, 

sporto mokykla 

 

ES FINANSUOJAMO PROJEKTO „MOKYTOJŲ, TĖVŲ IR VAIKŲ PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO TINKLO KŪRIMAS 

NACIONALINIU LYGMENIU“ VEIKLA. Projekto SFMIS numeris VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-010. 

2013-03-

18/19/20 

13.00 val 

Savęs pažinimo praktiniai 

užsiėmimai. 

V. Kandrotienė Šeimų klubo nariai, 

socialiniai 

pedagogai, klasių 

auklėtojai. 

Rokiškis Smulkesnės informacijos 

teirautis. 8 528 39826 arba el.p 

vidak.spc@elektrenai.lt .  

Užsiėmimai nemokami. 

2013-03-05 

10.00 val. 

2013-03-06 

9.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

mokytojams, klasės auklėtojams, 

vaikų globos namų, dienos centro 

darbuotojams 

V. Kandrotienė Mokytojai, vaikų 

globos namų, dienos 

centro darbuotojai 

Rokiškis Smulkesnės informacijos 

teirautis. 8 528 39826 arba el.p 

vidak.spc@elektrenai.lt .  

 

2013-03-13 

10.00 val. 

2013-03-14 

9.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

mokytojams, klasės auklėtojams, 

vaikų globos namų, dienos centro 

darbuotojams 

V. Kandrotienė Mokytojai, vaikų 

globos namų, dienos 

centro darbuotojai 

Švietimo 

paslaugų centras 

Kursai nemokami. Registracija 

būtina tel. 8 528 39826 arba el.p 

vidak.spc@elektrenai.lt .  

Užsiėmimai nemokami. 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2013-03-05 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 

pagalba Pastrėvio pagrindinėje 

mokykloje. 

I.Puronienė 

N.Jančiauskienė 

Pastrėvio 

pagrindinės  

mokyklos 

ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai 

Pastrėvio 

pagrindinė 

mokykla. 

PPT psichologas atvyksta į 

įstaigą. 

(8-528) 39 784 

 

2013-03-05 

11.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 

pagalba Semeliškių vaikų 

darželyje. 

I.Puronienė 

A.Būdėnienė 

Semeliškių vaikų 

darželio ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai 

Semeliškių vaikų 

darželis 

 

PPT psichologas atvyksta į 

įstaigą. 

Tel. pasiteiravimui 39 784 

2013-03-12 

8.30 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 

pagalba Pylimų vaikų darželyje. 

I.Puronienė 

O.Stasiulevičienė 

 

Pylimų vaikų 

lopšelio-darželio 

ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai 

Pylimų vaikų 

lopšelis – darželis 

PPT mobilios grupės 

psichologas atvyksta į įstaigą. 

Tel. pasiteiravimui 39 784 

mailto:lina.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
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SIŪLOMI SEMINARAI 2013 M. 
Seminaras „Efektyvus vadovavimas, taikant abipusio 

mokymosi modelį“. Lektorė: Gražina Mongirdienė 

 

Organizacijoje įgyvendinus šį , tikslų , suprantamą ir 

puikiai praktiškai pritaikomą metodą,  sukuriama 

tarpusavio pasitikėjimo, įsipareigojimo organizacijai ir 

kolegoms bei mokymosi vieniems iš kitų aplinka. 

A. Pupininkienė 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

 Švietimo paslaugų 

centras arba įstaiga 

Seminarą gali užsisakyti 

viena įstaigos komanda 

arba kelios. 

Dėl seminaro kreiptis į  

A. Pupininkienę tel. 

34271 arba el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

Seminaras „Standartizuotos programos ir testai 

mokinių pasiekimų vertinimui“. 

Lektorė: Dr. Danguolė Kalesnikienė, Ugdymo plėtotės 

centro metodininkė. 

Seminaro metu bus aptariamos vertinimo pradinėje 

mokykloje aktualijos bei mokymo(si) kokybės klausimai. 

Nagrinėjami standartizuotų programų ir testų sudarymo 

principai, panaudojimo galimybės bei mokomasi vertinti 

mokinių pasiekimus pasinaudojant standartizuotais testais. 

A. Pupininkienė 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

Švietimo paslaugų 

centras arba įstaiga 

Seminarą gali užsisakyti 

viena įstaigos komanda 

arba kelios. 

Dėl seminaro kreiptis į  

A. Pupininkienę tel. 

34271 arba el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Pastabos 

2013-03-21 

12.00  val. 

16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijos egzaminas 

LR Konstitucijos pagrindų 

egzaminas 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę dalyviai Švietimo paslaugų 

centras 

Registracija būtina iki 

2013-03-15 

2013-03-22 

12.00 val. 

 

II ir III valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijos egzaminas 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę dalyviai Švietimo paslaugų 

centras 

Registracija būtina iki 

2013-03-15 

 
 

 

 

 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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