
 
             ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

 BALANDŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
 

        PATVIRTINTA 
         Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
         2019-03-29 įsakymu Nr. 1VT – 44 
 

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

1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2019 m.  

balandžio 8 d. 
7.15 val. 

išvykstame nuo 
ŠPC 

Seminaras tema „Individualios 
pažangos stebėjimo ir pasiekimų 
vertinimo praktika technologijų 
pamokose“. 
Lektoriai: Vincas Tamašauskas, 
mokytojas ekspertas, švietimo 
konsultantas, Audronė Zibalienė, 
Jolanas Baršauskas, Šiaulių 
Didždvario gimnazijos mokytojai 

A. Pupininkienė Technologijų mokytojai Šiaulių 
Didždvario 
gimnazija, 
Vilniaus g. 188, 
Šiauliai 

Iki 2019-04-05  
registruotis 
http://semiplius.lt    
Seminaras 
mokamas. 
Organizuojamas 
pavėžėjimas.     
Kaina 1 asmeniui 
(jei dalyvių 19) – 
15 eur 
 
 

2019 m.  
balandžio 8 d. 

10.00 val. 
seminaro antra 

diena 

Seminaras tema „Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų mokytojų, dirbančių 
pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programą, 
padėjėjų darbo svarba siekiant 
vaikų gerovės“ (iš viso 18 val.). 
Lektorė: Sigita Burvytė, VšĮ "Vaikų 
ugdymas" direktorė, VDU Švietimo 
akademijos docentė 
 
 
 

A. Pupininkienė Ikimokyklinių įstaigų 
auklėtojų padėjėjos 
(šeimininkutės) 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė  
(208 kab.) 

Renginys 
mokamas 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai, 18 
val. 



 2 
2019 m. 

balandžio 16 d. 
13.30 val. 

Seminaras „Elgesio, emocijų ir 
įvairiapusių raidos sutrikimų 
turinčių vaikų elgesio modeliavimo 
strategijos“. Lektorė – psichologė 
Toma Malvicė. 
Pedagogai įgis teorinių ir praktinių 
žinių apie elgesio, emocijų, 
įvairiapusius raidos sutrikimus, 
struktūruoto ugdymo strategijas, 
elgesio analizės, modeliavimo ir 
korekcijos būdus. 

V. Kandrotienė Socialiniai pedagogai, 
psichologai, specialieji 
pedagogai, mokytojai. 

Elektrėnų 
švietimo 
paslaugų centras 

Dalyvio mokestis 
priklausys nuo 
dalyvių skaičiaus 
(apie 15 Eur.) 
Registracija iki 
2019-04-14  
http://semiplius.lt     

2019m. 
balandžio 17 d. 

13.00 val. 

Vaikų turizmo renginių vadovo 
mokymai. 
Programa parengta vadovaujantis 
„Vaikų turizmo renginių organizavimo 
aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu 
Nr. ISAK-330 ir siekiant užtikrinti 
vaikų saugą turizmo renginiuose 
žygių, ekskursijų metu. Organizuojant 
mokymus, vadovaujamasi Mokymo ir 
atestavimo darbuotojų saugos ir 
sveikatos klausimais bendrųjų 
nuostatų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. gruodžio 31 d. 
įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin., 
2004, Nr.13-395), nustatyta 
tvarka. Išduodami penkerius metus 
galiojantys Vaikų turizmo 

V. Kandrotienė Registruoti pedagogai Semeliškių 
gimnazija 

Dalyvio mokestis - 
6 Eur  
Iki 2019-04-15  
registruotis 
http://semiplius.lt     
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2019 m.  

balandžio  
18 d. 

13.00 val. 

Seminaras švietimo įstaigų 
vadovams, pavaduotojams tema 
„Ikimokyklinio, priešmokyklinio bei 
pradinio ugdymo įstaigų pedagogų 
veiklos stebėjimas ir vertinimas“ (6 
val.) 
Lektorė: Lektorė: Sigita Burvytė, VšĮ 
"Vaikų ugdymas" direktorė, VDU 
Švietimo akademijos docentė 

A. Pupininkienė Ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, 
pradinio ugdymo 
vadovai, pavaduotojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė  
(208 kab.) 

Iki 2019-04-17  
registruotis 
http://semiplius.lt     
Seminaras 
mokamas. Kaina 
priklausys nuo 
dalyvių skaičiaus. 
Kaina 1 asmeniui 
(jei dalyvių 20) – 
20 eur 

2019 m.  
balandžio 24 d. 

10.00 val. 

Seminaras „Meniškos asmenybės 
ugdymas. Inovatyvi intensyvaus 
mokymo metodika“. 
Lektorė: Svetlana Mažeikienė, Kauno 
1-os muzikos mokyklos mokytoja-
metodininkė 

A. Pupininkienė 
O. Navickienė 

Menų mokyklų 
muzikos mokytojai 

Rungos g. 5, 
Elektrėnų meno 
mokykla, salė 

Iki 2019-04-23  
registruotis 
http://semiplius.lt     
Seminaras 
nemokamas 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2019 m.  

balandžio 3 d. 
15.50 val. 

Edukacinė atvira pamoka „Klasika 
dailėje ir muzikoje“. 
Pamoką veda: mokytojos R. 
Rakauskienė, O. Navickienė 

A. Pupininkienė 
R. Rakauskienė,  
O. Navickienė 

Dailės ir muzikos 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Elektrėnų meno 
mokykloje, 119 
klasėje 

2019-04-02  
registruotis 
http://semiplius.lt          

2019 m. 
balandžio 11 d. 

13.00 val. 

Socialinių pedagogų užsiėmimas 
„Supervizija – konsultacinė pagalba 
socialiniams pedagogams 
susiduriantiems su kompleksinėmis 
situacijomis bei siekiantiems 
tobulinti savo veiklą“ 

V. Kandrotienė 
J. Zaleckienė 

Socialiniai pedagogai Elektrėnų 
švietimo 
paslaugų centras 
(207 kab.) 

Iki 2019-04-10  
registruotis 
http://semiplius.lt     
 

2019 m. 
 balandžio 23 d. 

10.00 – 16.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 
sklaida metodinėje dienoje Vievio 
meno mokykloje 

A. Pupininkienė 
A. Kasputienė 

Neformaliojo vaikų 
švietimo mokytojai 

Semeliškių g. 
40, Vievio meno 
mokykla 

Iki 2019-04-23 
registruotis 
http://semiplius.lt  
Programa 
pridedama (plano 
prieduose) 
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2019 m.  

balandžio 24 d. 
9.30 val. 

Atvira veikla tema „Gyvenu sveikai 
– jaučiuosi gerai“ 
 

A. Pupininkienė 
V. Čiupailienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Sodų g. 7, 
Elektrėnai 
Lopšelis darželis 
„Drugelis“ 

Iki 2019-04-23 
registruotis 
http://semiplius.lt     
Vietų skaičius 
ribotas 

2019 m.  
Balandžio 24 – 25 

d. 
10.00 – 17.30 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 
sklaida metodinėse dienose 
Elektrėnų meno mokykloje 

A. Pupininkienė 
O. Navickienė 

Neformaliojo vaikų 
švietimo mokytojai 

Rungos g. 5, 
Elektrėnų meno 
mokykla 

Iki 2019-04-23 
registruotis 
http://semiplius.lt  
Dviejų dienų 
programa 
pridedama (plano 
prieduose) 

2019 m.  
balandžio 25 d. 

9.30 val. 

Atvira veikla tema „Metų laikai“ A. Pupininkienė 
O. Pundzevičienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Saulės g. 2, 
Elektrėnai 
Lopšelis darželis 
„Pasaka“ 

Iki 2019-04-23 
 registruotis 
http://semiplius.lt     
Vietų skaičius 
ribotas 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2019 m.  

balandžio 1 d. – 
gegužės 3 d. 

Retrospektyvinė Lietuvos mokinių 
dailės olimpiados II-ojo etapo 
dalyvių darbų paroda 

A.Pupininkienė 
G. Mataitienė 
 

Mokinių dailės darbai Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
II aukštas 

 

2019 m.  
balandžio 3 d. 

11.00 val. 
 

2019 m.  
balandžio 3 d. 

11.45 val. 

Konkursas „Raštingiausias 
trečiokas“. 
 
 
Vertinimo komisija. Vaikų darbų 
taisymas 

A. Pupininkienė 
 

Vertinimo komisija, 
dalyviai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas  
(207 kab.) 

Mokiniams 
diktantą diktuos 
mokytoja 
metodininkė, Rima 
Gervienė 

2019 m.  
balandžio 4 d. 

9.15 val. 

Visuotinė atvirų durų diena tėvų 
darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. 
„Ąžuolyno“ progimnazijos mokinių 
vizitas į Elektrėnų savivaldybę. 

A. Pupininkienė 
N. Pulauskienė 
A. Kučinskienė 
 

„Ąžuolyno“ 
progimnazijos mokiniai 

Rungos g. 5, 
Elektrėnų 
savivaldybės 
tarybos salė 
 

 



 5 
2019 m.  

balandžio 6 d.  
XIX Nacionalinis mokinių Č. 
Kudabos geografijos konkursas. 

 V. Kandrotienė Registruoti mokiniai VU, M.K. 
Čiurlionio g. 
21/27, Vilnius 

 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
Preliminarios 

datos:  
2019 m. 

balandžio 
2, 4, 9, 11, 16, 18, 

23, 25, 30 d. 
 

Mokinių (vaikų) specialiųjų 
ugdymosi poreikių vertinimas 

A. Lauciuvienė 
 

Numatoma: Vievio 
gimnazijos, Semeliškių 
gimnazijos, Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazijos, 
Elektrėnų pradinės 
mokyklos, Vievio J. 
Milančiaus pradinės 
mokyklos, Elektrėnų 
mokyklos – darželio 
,,Žiogelis“, Elektrėnų 
vaikų lopšelio - darželio 
,,Drugelis“ mokiniai 
(vaikai).  

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 
 

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

2019 m. 
 balandžio mėn.  
Tikslus laikas 

derinamas su PPT 
kontaktiniu 

asmeniu. 
 

Individualus konsultavimas dėl 
pažintinių gebėjimų lavinimo 
programos ,,Mokausi žaisdamas“ 
naudojimo. Pedagogai bei švietimo 
pagalbos specialistai dalyvavę 
konsultacijoje gaus programos 
,,Mokausi žaisdamas“  metodinę 
medžiagą, kurią galės naudoti savo 
darbe 

M. Sajetienė   Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, 
švietimo pagalbos 
specialistai. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 
 

Kontaktinis asmuo:  
M. Sajetienė  (dirba 
kiekvienos savaitės 
trečiadienį, 
ketvirtadienį) 
Tel.: (8-528) 39 
784  
 

2019 m.  
balandžio mėn.  
Tikslus laikas 

derinamas su PPT 
kontaktiniu 

asmeniu. 
 

Individualus konsultavimas dėl 
ugdymo programos ,,Kaip pagerinti 
vaikų socialinį elgesį“ naudojimo. 
(Tai nesudėtinga ugdymo programa 
mokytojams, dirbantiems su mažais 
vaikais, turinčiais autizmo spektro 
sutrikimą, vystymosi sutrikimą, ir 
vaikais, neturinčiais specialiųjų 

G. Mačionienė Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, 
švietimo pagalbos 
specialistai. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 
 

 Kontaktinis 
asmuo:  
G. Mačionienė  
(dirba kiekvienos 
savaitės 
pirmadienį, 
antradienį) 
Tel.: (8-528) 39784  
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poreikių).  
Pedagogai bei švietimo pagalbos 
specialistai dalyvavę konsultacijoje 
bus supažindinti su programos ,,Kaip 
pagerinti vaikų socialinį elgesį“  
turiniu, naudojimo principais ir  
galimybėmis. 

 

2019 m.  
balandžio mėn.  
Tikslus laikas 

derinamas su PPT 
kontaktiniu 

asmeniu. 

Mokytojų ir mokytojų padėjėjų, 
dirbančių su specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčiu vaiku/mokiniu 
konsultavimas – atvejų analizė. 
Prašome norinčius konsultuotis ir/ar 
aptarti konkrečius atvejus susisiekti su 
nurodytu PPT kontaktiniu asmeniu.  
Abipusiu  sutarimu bus suderintas 
konsultavimo ir/ar atvejų analizės 
turinys, forma, metodai vieta ir laikas. 
Pastaba: atkreipiame dėmesį, kad taip 
pat konsultuojame struktūruoto 
ugdymo, autizmo spektro sutrikimų 
turinčių vaikų ugdymo klausimais. 

I. Puronienė  Elektrėnų savivaldybės 
švietimo įstaigų 
mokytojai ir mokytojų 
padėjėjai. 

Vieta derinama 
su PPT 
kontaktiniu 
asmeniu 

Kontaktinis asmuo:  
I.Puronienė 
Tel.: (8-528) 39 
784. 
 

RENGINIAI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS 
2019 m.  

balandžio 9 d. 
10.00 val. 

 
 

Seminaras tema „Suaugusiųjų 
neformaliojo švietimo ir tęstinio 
mokymosi planavimo mokymai 
savivaldybėse“ pagal projektą 
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra 
suteikiant besimokantiems asmenims 
bendrąsias ir pagrindines 
kompetencijas“. 
Lektorė: Vitalija Bujanauskienė, 
Utenos švietimo centro direktorė 

V. Mikalajūnienė 
A. Pupininkienė 

Vietos bendruomenių 
pirmininkai, nariai, 
bibliotekų, muziejų, 
kultūros namų 
darbuotojai, 
nevyriausybinių 
organizacijų atstovai, 
suaugusiųjų mokytojai, 
švietimo centrų 
darbuotojai, atsakingi 
už suaugusiųjų 
neformalųjį švietimą. 
 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė  
(208 kab.) 

Atsakingas asmuo 
– A.Pupininkienė 
el.p.:  
ala.spc@elektrenai.
lt arba tel: 39826 
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2019 m.  

balandžio 11 d. 
9.00 val. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
ir tęstinio mokymosi programų  
finansavimo konkurso komisijos 
posėdis dėl programų vertinimo 

A. Pupininkienė 
J. Mikalauskienė 

Komisijos nariai Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas  
(207 kab.) 

 

 

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 
2019 m.  

balandžio 4d. 
6.15 val. 

Išvykstame nuo 
švietimo centro 

kiemelio 

Paparčių Aušrinės Marijos 
vienuolynas. 

A. Pupininkienė Tik Kultūros ir menų 
fakulteto studentai 

Kaišiadorių 
rajonas 
 
 
 
 

 

2019 m.  
balandžio 10 d. 

18.00 val. 

Šilto ir jaukaus pokalbio vakaras su 
Edita Mildažyte 

A. Pupininkienė Visi norintys Elektrėnų viešoji 
biblioteka 

 

2019 m. 
balandžio 15 d. 

15.00 val. 

TAU valdybos posėdis A .Pupininkienė 
V. Kandrotienė 
V. Pranckevičienė 

TAU valdyba Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
207 kab. 

 

2019 m.  
balandžio 30 d. 

14.00 val. 

III amžiaus universiteto studentų 
mokslo metų pabaigos šventė 

A .Pupininkienė 
V. Kandrotienė 
V. Pranckevičienė 
 

Visų fakultetų studentai Elektrėnų viešoji 
biblioteka 

 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 

2019 m.  
balandžio 24 d. 

6.00 val. 

Ekskursija į Gardiną: miestą - 
muziejų ant Nemuno kranto 

V. Pranckevičienė TAU studentai Gardinas  
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SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 
2019 m. 

 balandžio 29 d. 
10.00 val. 

Edukacinė išvyka į Vilniaus Vingio 
parką ir Kairėnų botanikos sodą. 
 

V. Kandrotienė  TAU studentai Vilnius Išvykstame 10.00 
val. nuo švietimo 
paslaugų centro. 

MOKYMAI SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 
2019 m. 

balandžio 9 d. 
15.00 val. 

Demokratijos samprata 
šiuolaikiniame pasaulyje. Valstybinės 
valdžios organizavimo demokratinėje 
visuomenėje samprata. Konstitucinės 
valstybės ir savivaldos institucijų 
funkcijos. 

V. Mikalajūnienė Suaugusieji nuo 18 m. 
(išskyrus 55 - 64 metų 
amžiaus grupę) 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (207 kab.) 

Registracija: el.p. 
spc@elektrenai.lt 
arba tel.  
(8-528) 34 271 
  

2019 m. 
balandžio 16 d. 

15.00 val. 

Savivalda ir savivaldybių funkcijos. 
Elektrėnų savivaldybės 
funkcionavimas. Valstybinių 
institucijų funkcionavimo politinis, 
juridinis ir vadybinis požiūriai. 

V. Mikalajūnienė Suaugusieji nuo 18 m. 
(išskyrus 55 - 64 metų 
amžiaus grupę) 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (207 kab.) 

Registracija: el.p. 
spc@elektrenai.lt 
arba tel.  
(8-528) 34 271 

2019 m. 
balandžio 23 d. 

15.00 val. 

Parlamentarizmo esmė. Politinių 
partijų vaidmuo demokratinėje 
visuomenėje. Žiniasklaidos vaidmuo 
demokratinėje visuomenėje. 

V. Mikalajūnienė Suaugusieji nuo 18 m. 
(išskyrus 55 - 64 metų 
amžiaus grupę) 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (207 kab.) 

Registracija: el.p. 
spc@elektrenai.lt 
arba tel.  
(8-528) 34 271 

2019 m. 
balandžio 30 d. 

15.00 val 

Lietuvos parlamentinių partijų 
nuostatos pilietiškumo srityse.  Būdai, 
kaip suverenią galią Tauta vykdo 
tiesiogiai ar per demokratiškai 
išrinktus savo atstovus: 
referendumai, įstatymo leidybos 
iniciatyva, peticijos ir kt.  

V. Mikalajūnienė Suaugusieji nuo 18 m. 
(išskyrus 55 - 64 metų 
amžiaus grupę) 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Registracija: el.p. 
spc@elektrenai.lt 
arba tel.  
(8-528) 34 271 

 

2019 m. 
gegužės 7 d. 

15.00 val. 

Vietos demokratija: vietos 
bendruomeninių organizacijų ir NVO 
veikla. Elektrėnų savivaldybės atvejis 

V. Mikalajūnienė Suaugusieji nuo 18 m. 
(išskyrus 55 - 64 metų 
amžiaus grupę) 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Registracija: el.p. 
spc@elektrenai.lt 
arba tel. 34 271 

2019 m. 
gegužės 14 d. 

15.00 val. 

Kaip sudaryti sąlygas reikštis 
Elektrėnų savivaldybės pilietinam  
potencialui modelio kūrimas. 

V. Mikalajūnienė Suaugusieji nuo 18 m. 
(išskyrus 55 - 64 metų 
amžiaus grupę) 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Registracija: el.p. 
spc@elektrenai.lt 

arba tel. 34 271 
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Elektrėnų meno mokyklos metodinių dienų programa 
2019 m. balandžio mėn. 24-25 d. 

 
Data          Metodinės priemonės pavadinimas  Trukmė   Laikas      Vieta       Lektorius 

 
04 24 Seminaras, tema „Meniškos asmenybės ugdymas. Inovatyvi 

intensyvaus mokymo metodika“ 
(organizavo mokytoja metodininkė O. Navickienė) 

6 val. 10.00 val. –  
16.00 val. 

EMM salė Kauno I –osios muzikos 
mokyklos mokytoja 
metodininkė Svetlana 
Mažeikienė 

04 24 Pamoka - praktikumas, tema ,,Grojimo altu ypatumai, dirbant 
su 7 - 9 metų amžiaus mokiniais muzikos mokykloje” 
(organizavo mokyt. G. Rancevas) 

1 val. 10.00 val. 213 kl. Vilniaus B. Dvariono 
dešimtmetės muzikos 
mokyklos mokytoja  A. 
Vileikienė 

04 24 Pamoka - praktikumas, tema  „Smuikininkų grojimo 
technologijos ir atlikimo įgūdžių ugdymo problemos bei jų 
sprendimo būdai“ 
(organizavo mokytojas G. Rancevas , mokytoja metodininkė R. 
Gritienė) 

2 val. 11.00 val. 213 kl. LMTA profesorė, 
Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų 
mokyklos mokytoja 
ekspertė Undinė Jagėlaitė 
- Lipinaitienė 

04 24 Pamoka – praktikumas, tema ,,Rankų  nustatymo ir garso 
formavimo principai grojant styginiais instrumentais“ 
(organizavo mokytojas G. Rancevas) 

1 val. 13.00 val. 213 kl. Vilniaus B. Dvariono 
dešimtmetės muzikos 
mokyklos mokytojas  J. 
Armonas 

04 25 Atvira pamoka praktikumas, tema „Grojimo trimitu pagrindai“ 
(organizavo mokyt. V. Stanaitis) 

1 val. 10.00 val. 201 kl. Širvintų raj. meno 
mokyklos mokytojas 
Robertas Vasilevskis 

04 25 Atvira pamoka, tema ,,Muzikos išraiškos priemonių svarba 
kūrinių atlikime“ 

1 val. 11.00 val. 204 kl. Elektrėnų meno 
mokyklos mokytoja 
Kristina Dabravolskaitė 

04 25 Metodinis pranešimas, tema „Pamokos studija. Kaip palaikyti ir 
pastiprinti vienam kitą“ (Neformaliosios LL3 „Švietimo 
lyderystė“ programos mokymuose nagrinėta tema.) 
(organizavo vyresnioji mokytoja R. Hopenienė) 

1 val. 11.00 val. Mokyklos salė Alytaus r. meno ir sporto 
mokyklos vyresnioji 
mokytoja Rasa 
Babarskienė 
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04 25 Metodinis pranešimas, tema ,,Mokinių ugdymo(si) motyvacijos 
skatinimas akordeono pamokoje“ 

1 val. 12.00 val. 204 kl. Elektrėnų meno 
mokyklos mokytoja 
Kristina Dabravolskaitė 
 

04 25 Praktikumas, tema „A. N. Strelnikovos kvėpavimo metodika ir 
jos pritaikymas mokytojams ir jauniesiems atlikėjams“ 

1,5 val. 
 

12.00 val. Mokyklos salė Elektrėnų meno 
mokyklos mokytoja Ilona 
Orentaitė Mukienė 
 

04 25 Apskrito stalo diskusija, tema „Menas ir mokslas priimti 
grįžtamąjį ryšį“ 

1 val.  13.30 val. 205 kl. Elektrėnų meno 
mokyklos vyresnioji  
mokytoja Rasa 
Hopenienė 
 

04 25  Metodinė priemonė, tema „I. Mintz pradžiamokslio fortepijonui  
„Hello piano“ pristatymas“ 

1 val. 14.30 val. 105 kl. Elektrėnų meno 
mokyklos mokytoja 
metodininkė Ona 
Navickienė 
 

04 25 Metodinis pranešimas, tema  „Tvaraus dizaino ypatumai“ 
(Konferencijos „What‘s Going On? Discourse on Fashion, Design 
and Sustainability“ refleksija) 
 

1 val. 15.00 val. Dailės skyrius Elektrėnų meno 
mokyklos mokytoja 
Edita Sabockytė-
Skudienė 
 

04 25 Kūrybinės dirbtuvės  Elektrėnų meno mokyklos ankstyvojo 
ugdymo mokiniams ir jų tėveliams, tema  „Kuriu kartu su savo 
vaiku“. 
 

1,5 val. 17.30 val. Dailės skyrius Elektrėnų meno 
mokyklos mokytoja 
Edita Sabockytė-
Skudienė 

04 25  Edukacinė veikla, tema  „Spalvoto molio plastika“ 2 val. 16.30 val. Dailės skyrius Elektrėnų meno 
mokyklos vyr. mokytoja 
Rasa Rakauskienė 
 

 
Metodinių dienų, Elektrėnų meno mokykloje, organizatorė                                                                                                          Ona Navickienė 



 

 

 
Vievio meno mokyklos muzikos mokytojų metodinė veikla 

2019 m. 
 

Eil. 
nr. 

Mokytojo kvalifikacinė 
kategorija, vardas, pavardė 

Metodinė veikla Numatomas 
laikas, vieta 

1. Mokytoja metodininkė 
Violeta Sotnikovienė 

Atvira pamoka „Mokinio 
savarankiškumo ir 
sąmoningumo skatinimo 
ypatybės fortepijono 
pamokoje“.  

Balandžio 23 d. 
10 val. 
VMM salė 

2. Mokytoja metodininkė 
Irena Jasaitienė 

Metodinis darbas. Y. Adaire 
pjesių rinkinio pristatymas ir 
metodinis nagrinėjimas. 

Balandžio 23 d. 
11 val. 
VMM salė 

3. Vyr. mokytoja  
Asta Karpičienė 

Metodinis pranešimas „Gražus 
garsas – graži širdis“ 

Balandžio 23 d. 
12 val. 
VMM salė 

4. Vyr. mokytojas  
Veslav Sobieski 

Atvira pamoka „Inovacija ir 
štrichai – smuikavimo 
pagrindas“. 

Balandžio 23 d. 
13 val. 
VMM salė 

5. Mokytojas metodininkas 
Armis Mangirdas 

Atvira pamoka „Skersinė fleita 
– pirmi žingsniai“. 

Balandžio 23 d. 
15 val. 
VMM salė 

6. Vyr. mokytoja  
Gražina Petrauskaitė 

Atvira pamoka „Lyrinių pjesių 
atlikimo fortepijonu specifika“. 

Balandžio mėn. 
Tikslios datos ir 
laiko teirautis 
mokykloje 

7. Vyr. mokytoja  
Drąsa Ramanauskienė 

Metodinės priemonės 
ankstyvojo ugdymo mokiniams 
„Ritmo traukinukas“ 
parengimas ir pristatymas.  

Balandžio mėn. 
Tikslios datos ir 
laiko teirautis 
mokykloje 

8. Mokytoja metodininkė 
Sigutė Minkevičė 

Metodinis pranešimas 
„Vaizduotės vaidmuo ugdant 
jaunąjį muzikantą“ 

Balandžio mėn. 
Tikslios datos ir 
laiko teirautis 
mokykloje 

9.  Mokytojas metodininkas 
Virginijus Skudas 

Atvira pamoka „Klasicizmo 
stilistikos ypatumai pučiamųjų 
instrumentų pamokoje“ 

Balandžio 23 d. 
14 val. 
VMM salė 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                        Adelė Kasputienė 

                                    


