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Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 
kita informacija 

1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 
2020 m. 

balandžio  
mėn. 

Informavimas apie mokytojų darbo 
nuotoliniu būdu gerąją patirtį. 
  
Konsultavimas mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo 
klausimais  
 
 

A. Pupininkienė 
V. Kandrotienė 
 

Mokytojai, 
pagalbos mokiniui 
specialistai 

Konsultacijos ir 
informacijos sklaida 
nuotoliniu būdu 

Informacijos sklaida vyksta 
Centro Facebook puslapyje: 
https://www.facebook.com/elekt
renuspc/ 
Taip pat aktualią informaciją 
rasite: 
http://www.espc.lt/lt/eiti/naujien
os/?cms_action=manage  
Konsultuoja: 
A. Pupininkienė 
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt 
tel. 8 686 48 914 
Vida Kandrotienė 
el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 
tel.  8 620 67 677 

2020 m. 
balandžio 8 
d. 14.30 val. 

Virtualus socialinių pedagogų 
pasitarimas. 
Dienotvarkė: 

1. Socialinės pedagoginės 
pagalbos teikimas karantino 
laikotarpiu. 

2. Vaikų ir mokinių 

J. Ivanovaitė 
V. Kandrotienė 

Socialiniai 
pedagogai 

Virtualus pasitarimas 
„Zoom“ programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 
 



lankomumo stebėsena 
mokantis nuotoliniu būdu. 

3. Smurto ir elektroninės 
patyčios virtualioje erdvėje.  

2020 m. 
balandžio  

21 d. 
14.00 val. 

Virtualus pasitarimas bei 
gerosios patirties sklaida su 
ikimokyklinių įstaigų vadovų 
pavaduotojais dėl konferencijos 
organizavimo, aktualių klausimų 
aptarimo, nuotolinio darbo 
patirčių sklaidos. 
 

A. Pupininkienė 
 
 

Ikimokyklinių 
įstaigų vadovų 
pavaduotojai 

Virtualus pasitarimas 
„Google Meet 
(Hangouts)“ 
programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  A. Pupininkienė 
tel. 8 686 48 914  
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt  
 

2020 m. 
balandžio 24 
d. 15.30 val. 

Virtualus socialinių pedagogų 
pasitarimas. 
  

J. Ivanovaitė 
V. Kandrotienė 
 

Socialiniai 
pedagogai 

Virtualus pasitarimas 
„Zoom“ programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 
 

2020 m. 
balandžio  

28 d. 
12.00 val. 

Virtualus pasitarimas su 
ikimokyklinių įstaigų pedagogais 
(konferencijos pranešėjais) dėl 
konferencijos organizavimo 
klausimų. 
 

A. Pupininkienė 
 
 

L. Kochanskienė 
J. Dzimidavičienė 
L. Eitminavičienė 
J. Grisiūnienė 
G. Bičiukienė 

Virtualus pasitarimas 
„Zoom“ programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  A. Pupininkienė 
tel. 8 686 48 914  
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt  
 

2020 m. 
balandžio  

28 d. 
14.00 val. 

Virtualus pasitarimas su 
Elektrėnų švietimo įstaigų 
vadovais kvalifikacijos 
tobulinimo bei profesinių 
kompetencijų tobulinimo 
klausimais. 
 

V.Mikalajūnienė 
A. Pupininkienė 
V. Kandrotienė 
 
 

Elektrėnų švietimo 
įstaigų vadovai, 
pavaduotojai 

Virtualus pasitarimas 
„Google Meet 
(Hangouts)“ 
programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta švietimo įstaigų 
elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  V. Mikalajūnienė 
tel. (8 528) 34 271 
 

2020 m. 
balandžio  

28 d. 
15.30 val. 

Virtualus pasitarimas su Kauno 
miesto l/d „Tukas“ bei Prienų 
rajono l/d „Gintarėlis“ 
ikimokyklinių įstaigų vadovais, 
pavaduotojais, pedagogais 
(konferencijos pranešėjais) dėl 

A. Pupininkienė 
 
 

S. Lažauninkienė 
J. Liutkuvienė 
L. Radzevičienė 
A. Bendaravičiūtė 

Virtualus pasitarimas 
„Zoom“ programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  A. Pupininkienė 
tel. 8 686 48 914  
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt  
 



konferencijos organizavimo 
klausimų. 
 

2020 m.  
balandžio 

29 d. 
14.00 val. 

Vituali konferencija tema 
„Nuotolinio darbo patirtys 
ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame ugdyme“, 
trukmė 3 ak. val. 

Dienotvarkė: 

1. Pasveikinimas – A. Pupininkienė, 
Elektrėnų ŠPC metodininkė, 
susitikimo moderatorė. 
2. Nuotolinio darbo patirtys Kauno 
miesto l/d „Tukas“ – direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Aistė 
Bendaravičiūtė. 
3. Nuotolinio darbo patirtys Prienų l/d 
„Gintarėlis“ – PU pedagogė Loreta 
Radzevičienė. 
4. Nuotolinio ugdymo būdai ir formos. 
Geroji patirtis – Jolita Dzimidavičienė, 
Elektrėnų m/d „Žiogelis“ pedagogė. 
5. Nuotolinio ugdymo patirtis lopšelio 
grupėje – Ginta Bičiukienė, Elektrėnų 
l/d „Drugelis“ pedagogė. 
6. Tėvų grįžtamasis ryšys, vykdant 
nuotolinio ugdymo procesą – Lina 
Eitminavičienė, Elektrėnų l/d 
„Drugelis“ pedagogė. 
7. Netradicinės užsiėmimo valandėlės, 
dirbant nuotoliniu būdu, darželinukų 
grupėje – Lina Kochanskienė, 
Elektrėnų l/d „Drugelis“ pedagogė. 

A. Pupininkienė Elektrėnų, Kauno 
miesto l/d „Tukas“, 
Prienų rajono l/d 
„Gintarėlis“ 
kimokyklinį, 
priešmokyklinį 
ugdymą 
organizauojančių 
įstaigų vadovai, 
pavaduotojai, 
pedagogai  

Virtuali konferencija 
„Zoom“ programa 

Nuorodą į konferenciją bus 
atsiųsta 85 konferencijos 
dalyviams jų asmeniniais 
elektroninio pašto adresais. Kiti 
norintys dalyvauti prašome 
jungtis šia nuoroda: 
 
https://us02web.zoom.us/j/8959472
4416  
 
Konsultuoja  A. Pupininkienė 
tel. 8 686 48 914  
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt  
 
Virtualios konferencijos įrašai 
bus paviešinti ŠPC tinklapyje: 
http://www.espc.lt/lt/rodyti/elekt
renu-pedagogu-geroji-patirtis/ 



20 min. Kavos pertraukėlė.  

8. Darbo galimybės ClassDojo 
platforma PU grupėje – Jurgita 
Grisiūnienė, Elektrėnų l/d „Drugelis“ 
pedagogė. 
9. Socialinio pedagogo nuotolinė 
veikla ikimokyklinėje įstaigoje – 
Jurgita Grisiūnienė, Elektrėnų m/d 
„Žiogelis“ soc. pedagogė. 
10. Renginio apibendrinimas. 
Refleksija. Atsisveikinimas – A. 
Pupininkienė, Elektrėnų ŠPC 
metodininkė, susitikimo moderatorė. 

OLIMPIADOS, KONKURSAI 
2020 m. 

balandžio 
8–9 d. 

Laikas bus 
patikslintas 

Geografijos olimpiados II etapo 
nuotoliniu būdu organizavimas ir 
vykdymas 

V. Kandrotienė 
 

Geografijos 
mokytojai,  
dalyviai 9–12 
klasių mokiniai 

Numatoma 
organizuoti dviem 
etapais nuotoliniu 
būdu 

Konsultuoja  V. Kandrotienė 
tel. 8 620 67 677  
el. p. vida.kandrotiene@espc.lt  

2020 m. 
balandžio 30 

d. 

Tarptautinis matematikos 
konkursas „Kengūra“ 

V. Kandrotienė 
Matematikos 
mokytojai 
 

Registruoti 
mokiniai 

Konsultacijos ir 
informacijos sklaida 
nuotoliniu būdu 

Konsultuoja  V. Kandrotienė 
tel. 8 620 67 677  
el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

2020 m. 
balandžio 

mėn. 

Konsultavimas dėl dokumentų 
pateikimo  2020 m. Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programų finansavimo 
konkursui 

A. Pupininkienė Neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo teikėjai 

Konsultacijos ir 
informacijos sklaida 
nuotoliniu būdu 

Konsultuoja dėl programų 
paraiškų pateikimo konkursui  
Ala Pupininkienė 
ala.pupininkiene@espc.lt 
tel. 8 686 48 914 
Aktualią informaciją rasite   
http://www.espc.lt/lt/rodyti/nefo
rmalusis-suagusiuju-



svietimas/naujienos-
1/?cms_action=manage  
Konkursą planuojame skelbti 
gegužės mėnesį. 
Atkreipiame dėmesį! 
Kviečiame susipažinti su nauju 
finansavimo tvarkos aprašu bei 
paraiška konkursui. 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
 

2020 m. 
balandžio 

mėn. 
 

Mokinių (vaikų), turinčių 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 
tėvų (globėjų, rūpintojų), švietimo 
pagalbos specialistų, mokytojų, kitų 
suinteresuotų asmenų 
konsultavimas.  

L. 
Baranauskienė 
A. Sasnauskienė 
I. Puronienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
švietimo įstaigos  

Konsultacijos ir 
informacijos sklaida 
nuotoliniu būdu 

Kontaktiniai asmenys:  
L.Baranauskienė           
laura.baranauskiene@espc.lt  
A. Sasnauskienė 
aliona.sasnauskiene@espc.lt  
I. Puronienė 
ingrida.puroniene@espc.lt  
(konsultuoja nuo balandžio 
14 dienos). 
Kreipiantis prašome nurodyti 
savo kontaktinius duomenis, 
trumpai aprašyti konsultacijos 
pagrindą. 
 

2020 m. 
balandžio 

mėn. 
 

Mokinių (vaikų) 
pirminio/pakartotinio SUP 
įvertinimo dokumentų priėmimas 
nuotoliniu būdu. Ankstesnio 
vertinimo pažymų pratęsimas iki 
LR vyriausybė panaikins karantiną 
ir PPT turės galimybę atlikti 
mokinio (vaiko) SUP įvertinimą. 

V. 
Mikalajūnienė 
L. 
Baranauskienė 

Elektrėnų 
savivaldybės 
švietimo įstaigos 

Konsultacijos ir 
informacijos sklaida 
nuotoliniu būdu 

Kontaktiniai asmenys:  
L. Baranauskienė, el. p. 
laura.baranauskiene@espc.lt  
 
Švietimo įstaiga į PPT kreipiasi 
raštu nuotoliniu būdu, t.y. 
siunčia šv. įstaigos vadovo 
pasirašytą ir nuskenuotą raštą ir 
prideda nuskenuotas dokumentų 
kopijas. 



       
 

KITA   INFORMACIJA 
Data, laikas Veiklos pavadinimas 

 
Atsakingas 

Iki  
2020 m. 

balandžio 28 d. 

Pateikti „Bendrojo ugdymo mokyklos pedagogų, kurie naudoja internetą dėstomam dalykui (ne 
skaičiavimams), 2019 / 2020 mokslo metų ataskaitą 3I- mokykla“. 

V.Pranckevičienė 
vida.pranckeviciene@espc.lt  

 Mokinių važiavimo į / iš mokyklą kovo 1–13 d. dokumentų kopijos išlaidų kompensavimui  
pateikiamos  elektroniniu paštu. 
 

Z. Vaitukaitienė 
 zita.vaitukaitiene@espc.lt 

 Elektrėnų savivaldybės 2020 m. finansuojamų švietimo ir ugdymo programos projektų 
finansavimo sutarčių  pasirašymas vyks pasibaigus karantinui. 
 

V.Mikalajūnienė 
vida.mikalajuniene@espc.lt     
 

 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 
programos baigimo pažymėjimus perduosime švietimo įstaigoms. 
Dėl pažymėjimų perdavimo švietimo įstaigoms datos ir laiko derinkimės elektroniniu paštu. 
 

V.Mikalajūnienė 
 vida.mikalajuniene@espc.lt     
 

 Elektrėnų savivaldybės mokytojų ekspertų ir mokytojų metodininkų atvirų pamokų / veiklų ciklo 
„Elektrėnų krašte gyventi ir mokytis gera“, skirto Elektrėnų jubiliejiniams metams veiklos 
sustabdomos.  
Švietimo įstaigų paraiškos dalyvauti renginyje bus priimamos pasibaigus karantinui.  

V. Kandrotienė 
vida.kandrotiene@espc.lt 
A. Pupininkienė 
ala.pupininkiene@espc.lt 

 


