
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

             2020 M.  LAPKRIČIO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 
        

              PATVIRTINTA 

              Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

              2020-10-30 įsakymu Nr. 1VT-61 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2020 m. 

lapkričio 11 d. 

konferencija 

neįvyks.  

Apie naują 

datą ir laiką 

informuosime 

atskira žinute 

Planuota Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų konferencija „Sveikatinimo dienų 

organizavimo 

galimybės įgyvendinant sveikatą stiprinančias 

veiklas ikimokyklinėje įstaigoje“ perkeliama. 

A. Pupininkienė 

A. Ščiukaitienė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogai 

- - 

2020 m. 

lapkričio 26 d. 

13.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Pamokos kokybės tobulinimas“  I 

modulis „Šiuolaikinės pamokos vadyba. 

Pamokos uždavinio kėlimas“. 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

 

A. Pupininkienė Elektrėnų pradinės 

mokyklos pedagogų 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu, „Zoom“ 

programa 

iki 2020-11-25 

registruotis 

http://semiplius.lt  

2020 m. 

lapkričio 27 d. 

13.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Pamokos kokybės tobulinimas“  

IV modulis „Asmeninės pažangos 

(įsi)vertinimas, vertinimo informacijos ir 

grįžtamojo ryšio strategijų taikymas 

pažangos siekiui“. 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

 

 

A. Pupininkienė Elektrėnų pradinės 

mokyklos pedagogų 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu, „Zoom“ 

programa 

iki 2020-11-25 

registruotis 

http://semiplius.lt  

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


2020 m. 

lapkričio 30 d. 

10.30 val. 

Privalomi higienos įgūdžių mokymai. V. Kandrotienė Švietimo teikėjai, 

vykdantys asmenų iki 

18 metų ugdymą 

pagal formaliojo ir 

(ar) neformaliojo 

švietimo programas, 

pedagoginiams 

darbuotojams, 

laisviesiems 

mokytojams, 

vykdantiems asmenų 

iki 18 metų ugdymą 

pagal formaliojo ir 

(ar) neformaliojo 

švietimo programas, 

auklėtojų padėjėjams, 

vaikų socialinės 

globos įstaigų 

socialiniams 

darbuotojams, 

socialiniams 

pedagogams, 

individualios 

priežiūros personalui, 

kodas H1 (007) 

Mokymai 

nuotoliniu būdu 

Registracija būtina iki 

2020-11-26,  

 http://semiplius.lt  

el.p. 

vida.kandrotiene@esp

c.lt 

Mokymų kaina 8 

Eur. 

http://semiplius.lt/
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt


2020 m. 

lapkričio 30 d.  

11.30 val. 

Privalomi pirmosios pagalbos mokymai. V. Kandrotienė Švietimo teikėjai, 

vykdantys asmenų iki 

18 metų ugdymą 

pagal formaliojo ir 

(ar) neformaliojo 

švietimo programas, 

pedagoginiams 

darbuotojams, 

laisviesiems 

mokytojams, 

vykdantiems asmenų 

iki 18 metų ugdymą 

pagal formaliojo ir 

(ar) neformaliojo 

švietimo programas, 

auklėtojų padėjėjams, 

vaikų socialinės 

globos įstaigų 

socialiniams 

darbuotojams, 

socialiniams 

pedagogams, 

individualios 

priežiūros personalui, 

kodas H1 (007) 

Mokymai 

nuotoliniu būdu 

Registracija būtina iki 

2020-11-26,  

 http://semiplius.lt  

el.p. 

vida.kandrotiene@esp

c.lt 

Mokymų kaina 8 

Eur. 

Renkamos 

grupės į 

nemokamus, 

nuotolinius, 

skaitmeninio 

raštingumo 

mokymus 

Pradedančiųjų mokymų programa. Trukmė 

18 val.  

Pažengusiųjų mokymų programos (6 val.): 

1)Planuokime laisvalaikį internetu; 

) Viešosios paslaugos internetu kiekvienam; 

) Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime 

internetu; 

) Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 

saugus dalijimasis; 

V. Kandrotienė Mokymai skirti 

švietimo 

darbuotojams ir 

visiems norintiems 

bendruomenės 

nariams. 

Mokymai 

nuotoliniu būdu. 

Mokymai nemokami. 

Registracija iki 2020-

11-30, registruotis el. 

p. 

vida.kandrotiene@esp

c.lt  

Plačiau apie 

programas tel. 

862067677. 

http://semiplius.lt/
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt


) Efektyvus laiko planavimas ir 

bendravimas; 

6) Būkime saugūs internete; 

)  Dokumentų kūrimas internete; 

) Būk aktyvus, unikalus ir verslus (Facebook 

svetainės ar interneto svetainės susikūrimas); 

) Pristatymų rengimas; 

) Skaičiuoklės darbui namams; 

11) Inovatyvus savęs pristatymas 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2020 m. 

lapkričio  

3 – 30 d. 

Vievio meno mokyklos mokinių dailės 

darbų paroda 

A. Pupininkienė 

A. Kasputienė 

 

Vievio meno 

mokyklos 

mokiniai 

Švietimo 

paslaugų centro 

II aukšto stendai 

 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
2020 m.  

lapkričio  – 

gruodžio mėn. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi (NSŠ) programų,  

kurioms 2020 m. skirtas finansavimas, 

teikėjų konsultavimas bei programų 

vykdymo stebėsena 

A. Pupininkienė 

 

NSŠ programų 

teikėjai 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

programų 

teikėjų 

grafikuose 

nurodytose 

vietose 

 

Pagal 

susitarimą 

Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto 

valdybos posėdis dėl 2021 m. veiklos 

planavimo. 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

V. Kandrotienė 

TAU valdyba Švietimo 

paslaugų centro 

207 kab. II 

aukšte 

 

2020 m. 

lapkričio  

14 – 22 d. 

Elektrėnų savivaldybės suaugusiųjų 

švietėjų organizuojami suaugusiųjų 

mokymosi savaitės renginiai tema 

„Susitikime mokytis. Kartu mes galim!”. 

21-osios Mokymosi savaitės idėja –atkreipti 

A. Pupininkienė NSŠ teikėjai Visoje Elektrėnų 

savivaldybės 

teritorijoje, 

neformalaus 

suaugusiųjų 

Mokymosi savaitės 

renginiai bus 

skelbiami: vietinėje 

žiniasklaidoje, 

interneto tinklapiuose: 



dėmesį į andragogo ir bendruomenės 

bendradarbiavimą mokymosi sėkmei 

patirti. 

švietimo teikėjų 

įstaigose. 

www.elektrenai.lt; 

www.espc.lt  

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

Preliminarios 

datos: 2020m. 

lapkričio 

3, 4, 10, 12, 

17, 18, 24, 25, 

26 d. 

 

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. 

2020 m. 

lapkričio 16, 

23 d. 

9.00 val. 

 

PPT mobilios grupės logopedo veikla 

Semeliškių gimnazijoje.  

Mokinių kalbėjimo ir kalbos įvertinimas. 

L. Baranauskienė Semeliškių 

gimnazijos mokiniai, 

tėvai, pedagogai.  

Semeliškių 

gimnazija   

 

PPT mobilios grupės 

logopedas atvyksta į 

švietimo įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2020 m. 

lapkričio 9 d. 

nuo 13 val. 

 

PPT psichologo pagalba Elektrėnų 

lopšelyje-darželyje „Pasaka“. 

I. Puronienė Elektrėnų lopšelio-

darželio „Pasaka“ 

tėvai, pedagogai 

Elektrėnų 

lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

PPT psichologas 

atvyksta į švietimo 

įstaigą 

2020 m. 

lapkričio 16 d. 

nuo 13 val. 

 

PPT psichologo pagalba Kietaviškių 

progimnazijoje. 

I. Puronienė Kietaviškių 

progimnazijos tėvai, 

pedagogai 

Kietaviškių 

progimnazija 

PPT psichologas 

atvyksta į  švietimo 

įstaigą 

2020 m. 

lapkričio 16 d. 

9.00 val. 

PPT specialistų komandos konsultacinė 

veikla dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų/mokinių Semeliškių gimnazijoje.   

I. Puronienė, 

G. Mačionienė 

Semeliškių 

gimnazijos pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai ir Vaiko 

gerovės komisijos 

nariai.  

Semeliškių 

gimnazija   

 

PPT mobilios grupės 

psichologas, spec. 

Pedagogas atvyksta į 

švietimo įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2020 m. 

lapkričio 20 d. 

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo 

veikla Semeliškių vaikų darželyje 

A. Sasnauskienė 

 

Semeliškių vaikų 

darželio 

Semeliškių 

vaikų darželis 

PPT mobilios grupės 

socialinis pedagogas 

http://www.elektrenai.lt/
http://www.espc.lt/


9.00 val. ,,Gandriukas. „Tolerancijos diena“ ,,Gandriukas“ 

bendruomenė. 

,,Gandriukas“. atvyksta į švietimo 

įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784.  

2020 m. 

lapkričio 27 d. 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo 

veikla Pylimų vaikų lopšelyje – darželyje. 

„Tolerancijos diena“ 

A. Sasnauskienė 

 

Pylimų vaikų lopšelio 

- darželio 

bendruomenė. 

Pylimų vaikų 

lopšelis - 

darželis. 

PPT mobilios grupės 

socialinis pedagogas 

atvyksta į švietimo 

įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784.  

PROJEKTINĖ VEIKLA  

PROJEKTAS „SVEIKAS IR DARBINGAS – VISADA ANT BANGOS“ 

2020 m. 

lapkričio 12, 

19, 26 d. 

14.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai.  

 

V. Kandrotienė 

A. Butkevičienė 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai 

 

2020 m. 

lapkričio 18 d. 

13.00 val. 

Paskaita „Savęs pažinimas“. V. Kandrotienė 

A. Pupininkienė 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė  

(208 kab.) 

 

2020 m. 

lapkričio 16, 

23 d. 

14.00 val. 

Užsiėmimai su kineziterapiautu  

 

V. Kandrotienė 

A. Barkauskas 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai 

 

2020 m. 

lapkričio 27 d. 

13.00 val. 

Menų terapija. Keramika.  

 

V. Kandrotienė 

R. Rakauskienė 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

 

 

 

 

 

 

 



ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 39 826, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

2020 m. 

lapkričio 10, 

12,17, 19, 24, 

26, 30 

dienomis 

13.00 – 14.30 

val. 

Anglų kalbos kursai 

senjorams 

Atsakingas asmuo: Ala 

Pupininkienė. 

Lektorė:  laisvasis mokytojas –  

Asta Arbačiauskaitė - Dijokienė 

TAU studentai, 

suaugę asmenys 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė, 208 

kab. 

 

2020 m. 

lapkričio 

12 d. 

8.00 val. 

išvažiuojame 

nuo ŠPC 

kiemelio 

Ekskursija su gidu po Rasų 

kapines ir Šv. Onos 

bažnyčią. 

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 būtų iki 2 - 

3 val. 

 

Atsakingas asmuo: Ala 

Pupininkienė, 

Tel: 8 528 39826 

 

TAU studentai Vilnius 

 

 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 

2020 m. 

lapkričio 10 d. 

15.00 val. 

 

Paskaitų ciklas „Lietuvos 

istorijos klausimai“. Lektorė, 

humanitarinių mokslų docentė, 

dr. Vida Kniūraitė. 

 

 

V. Pranckevičienė 

 

TAU studentai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių salė  

(208 kab.) 

Paskaita nemokama 

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


SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

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

2020 m. 

lapkričio 17 d.  

9.00 val. 

Paskaita „ Vidaus organų ligos 

dėl bendrojo kraujo apytakos 

sutrikimo“. 

Lektorius Tomas Vilunas, 

gydytojas nutriciologas, 

natūropatas, diagnostas 

V. Kandrotienė TAU studentai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių salė  

(208 kab.) 

Paskaita nemokama 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2020 m. 

lapkričio 19 d.  

12.00 val. 

16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijos egzaminas 

A. Pupininkienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo paslaugų 

centras (207 kab.) 

Registracija būtina 

 iki 2020-11-10 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos pagrindų  

egzaminas 

2020 m.  

lapkričio 20 d.  

12.00 val. 

II ir III valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijos 

egzaminas 

A. Pupininkienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo paslaugų 

centras (207 kab.) 

Registracija būtina 

 iki 2020-11-10 

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt


 


