
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

             2022 M.  BALANDŽIO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 
         

                      PATVIRTINTA 

                     Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                       2022-03-31 įsakymu Nr. 1VT-60 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2022 m.  

balandžio  

11-12 d. 

9.00 val. 

Mokymai „Ankstyvosios intervencijos 

programos įgyvendinimas“ 

L. Bieliauskienė 

J. Grisiūnienė 

 

Psichologai, 

socialiniai 

darbuotojai, 

socialiniai 

pedagogai, 

visuomenės 

sveikatos specialistai 

Kaunas 

(kontaktiniu 

būdu) 

Registracija iki           

2022-04-04 

https://forms.gle/Txun

CTvCJr7GVx9W8i   

 

Kita informacija  

+370 659 73475  

2022 m. 

balandžio  

13-15 d. 

10.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos  „Individualaus santykio su 

jaunuoliais kūrimas nuotoliniu būdu, 

vykdant emocinį palaikymą“ (40 val.) I 

modulis tema „Įvadas į darbą su jaunimu“ 

(10 val.) ir II modulis tema „Santykio 

kūrimas su jaunuoliais išmaniajame darbe 

su jaunimu“ (10 val.) 

Lektoriai: Nerijus Miginis, edukologijos 

magistras, jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo metodikos rengėjas ir Marius 

Ulozas, filosofijos bakalauras ir teisės 

magistras. 

A. Pupininkienė 

 

Lietuvos jaunimo 

centrų darbuotojai 

Mokymų centre 

„Daugirdiškės" 

Iki 2022-04-12 

registruotis 

http://semiplius.lt      

 

Renginys, nakvynė ir 

maitinimas 

finansuojami iš 

Jaunimo reikalų 

departamento lėšų  

 

Pabaigus programą, 

bus išduodami EŠPC 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

pažymėjimai. 

 

https://forms.gle/TxunCTvCJr7GVx9W8i
https://forms.gle/TxunCTvCJr7GVx9W8i
http://semiplius.lt/


2022 m. 

balandžio 

13-27 d. 

13.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos programos  

„Įtraukiojo ugdymo kokybės tobulinimas  

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 val.) 

III  

modulis tema „Šiuolaikiniai įtraukiojo 

ugdymo (-si) metodai“ (10 val.) 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Vaikų lopšelio – 

darželio „Eglutė“ 

pedagogų 

bendruomenė  

nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba  

Iki 2022-04-12 

registracija 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas   

2022 m.  

balandžio  

19 d. 

15.00 val. 

Metodinis pranešimas - diskusija tema 

„Muzikos poveikis vaikui. Pirma pažintis su 

muzika“. 

Pranešėja: Sigutė Minkevičė, Vievio meno 

mokyklos muzikos mokytoja 

A. Pupininkienė 

J. Janavičiūtė 

Elektrėnų 

savivaldybės 

švietimo įstaigų 

muzikos mokytojai 

Elektrėnų meno 

mokykla, 204 

kab. 

Iki 2022-04-18 

registracija 

http://semiplius.lt 

Bus išduodamos 

pažymos 

 

2022 m.  

balandžio  

19-20 d. 

10.00 val. 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Pamokos kokybės tobulinimas: 

šiuolaikinės pamokos vadyba, sąlygų ir 

prielaidų aktyviam, savivaldžiam, 

personalizuotam kiekvieno mokinio 

mokymuisi sudarymas“ III modulis 

„Įtraukusis ugdymas - mokykla visiems ir 

kiekvienam“, 10 val. 

Lektorė: Audronė Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Semeliškių 

gimnazijos pedagogų 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Iki 2022-04-18  

registracija 

http://semiplius.lt   

Nuoroda į nuotolinį 

seminarą bus atsiųsta 

mokyklos el. pašto 

adresu 

 

2022 m. 

balandžio 

 20 d.  

10 val. 

Seminaras „Dievo pedagogika kaip 

pagrindas katechezėje. Kaip Dievas mus 

moko ir veda?“  

Lektorė Aušra Mizgirienė 

A. Taparauskienė 

J. Grisiūnienė 

Tikybos mokytojai Sielovados centro 

(Birutės g. 9, 

Kaišiadorys) III a. 

salėje 

Registracija 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

5,00 Eur. 

2022 m.  

balandžio  

20 d. 

10.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties sklaida 

metodinėje dienoje Elektrėnų meno 

mokykloje. 

Tarptautinė konferencija tema „Meninio 

ugdymo aktualijos Lietuvos meno 

(muzikos) mokyklose ir svetur“ 

O. Navickienė 

E. Petkevičius 

A. Pupininkienė 

 

 

Lietuvos ir užsienio 

meno ir muzikos 

mokyklų mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

Microsoft Teams 

pagalba 

Konferencijos dalyviai 

ir pranešėjai iki 2022 

m. balandžio 19 d 

registruojasi 

https://www.semiplius

.lt/renginiai/renginiu-

kalendorius/elektrenu-

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/793998548
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/793998548
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/793998548


savivaldybe/79399854

8  

Dienotvarkė 

pridedama 

Dalyvių skaičius 

ribotas – 100 

Nuoroda bus atsiųsta 

užsiregistravusių 

asmenų el. pašto 

adresais. 

Bus išduodamos 

EŠPC pažymos 

2022 m.  

balandžio  

21 d. 

14.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Efektyvi komunikacija ir 

komandos sutelktumas“ (40 val.) II modulis 

tema „Bendruomeniškumas darbe: 

komandinis darbas – sėkmės garantas“ (8 

val.) 

Lektorė: Reda Bendoraitytė 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė 

Elektrėnų meno 

mokylos pedagogų 

bendruomenė 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų meno 

mokyla 

Iki 2022-04-19 

registracija 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas 

Bus išduodamos 

pažymos 

 

2022 m. 

balandžio  

22 d. 

10.00 val.- 

15.00 val. 

 

10.00 val. 

 

 

 

 

 

11.00 val. 

 

 

Pedagoginės gerosios patirties sklaida 

metodinėje dienoje Vievio meno mokykloje: 

 

 

 

Atvira pamoka tema „Fonograma – 

papildoma priemonė individualioje 

pamokoje". 

Pamoką veda: akordeono mokytojas 

Andrius Šimkus  

 

Metodinis pranešimas tema „Pozityvus 

mokinių vertinimas“ 

Pranešėjas: akordeono mokytojas Andrius 

Šimkus  

A. Pupininkienė 

A. Kasputienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos ir 

dailės mokytojai 

Veiklos vyks 

mišriuoju būdu, 

kreiptis į Vievio 

meno mokyklą 

tel.:  

(8-528) 26197 

 

Vievio meno 

mokyklos salėje 

 

 

 

Vievio meno 

mokyklos 

muzikos teorijos 

Iki 2022-04-21 

registruotis 

http://semiplius.lt     

 

https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/793998548
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/793998548
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/


 

 

13.00 val. 

 

 

 

 

14.00 val. 

 

 

 

 

 

15.00 val. 

 

Atvira pamoka tema „Tapyba ir jausmai“. 

Pamoką veda: dailės mokytojas Audrius 

Markūnas  

 

Dailės vadovėlio „Dailės pažinimas: nuo 

išraiškos priemonių iki žanrų“ pristatymas.  

Pranešėja: dailėtyros mokytojos Raimonda 

Bitinaitė Širvinskienė  

 

Metodinis pranešimas tema 

„Koncentracijos svarba ir jos lavinimas“. 

Pranešėjas: smuiko mokytojas 

metodininkas Veslav Sobieski  

 

dalykų klasėje Nr. 

3. 

 

 

Vievio meno 

mokyklos dailės 

klasėje Nr. 5. 

 

 

Vievio meno 

mokyklos dailės 

klasėje Nr. 3. 

 

 

 

Vievio meno 

mokyklos 

muzikos teorijos 

dalykų klasėje Nr. 

3. 

 

2022 m. 

balandžio  

26 d. 

14.00 val. 

Gerosios patirties sklaida „Kolega – 

kolegai“ tema „Kokybiškas ugdymas 

kiekvienam mokiniui saugioje aplinkoje“. 

A. Pupininkienė 

H. Vaišvila 

Technologijų 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Iki 2022-04-25 

registruotis 

http://semiplius.lt     

Nuorodą į renginį 

rasite SEMI+ 

programoje. 

2022 m.  

balandžio  

26 d. 

8.30 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Inovacijomis grįstas 

priešmokyklinis ugdymas“ (96 val.) I 

modulis tema „Inovacijos 

priešmokykliniame ugdyme. Projektų 

metodas“ (8 val.). 

A. Pupininkienė Elektrėnų ir 

Kaišiadorių rajonų 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Iki 2022-04-25 

registracija 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas 

Bus išduodamos 

pažymos 

 

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


Lektorė: Vitalija Gražienė,  Vilniaus 

kolegijos docentė, rekomendacijų 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams 

„Patirčių erdvės“ autorė ir grupės vadovė 

2022 m.  

balandžio  

28 d. 

9.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio 

ugdymo metodinės medžiagos priemonių 

rinkiniais ?“ (96 val.) I modulis tema 

„Iššūkius kokybiškam ugdymui padedantys 

įveikti ikimokyklinio ugdymo metodinės 

medžiagos priemonių rinkiniai“  

( 6 val.). 

Lektorė: Sonata Lažauninkienė, Kauno 

lopšelio darželio "Tukas" direktorė 

A. Pupininkienė Elektrėnų ir 

Kaišiadorių rajonų 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Iki 2022-04-27 

registracija 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas 

Bus išduodamos 

pažymos 

 

2022 m. 

balandžio  

28 d. 

8.00 val.  

Ilgalaikės programos „Kūrybiškumas ir 

darbo kokybė socialinio pedagogo ir 

mokytojo darbe “ 

 

V modulis. Išvažiuojamasis metodinis 

praktikumas. 

Lektorė: soc. pedagogė Ilona Atkočaitienė 

J. Grisiūnienė 

J. Slobožonienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Šiaulių Juliaus 

Janonio 

gimnazija, Tilžės 

g. 137, Šiauliai 

Registracija 

www.semiplius.lt 

 

2022 m. data 

bus 

patikslinta 

Apskrito stalo diskusija „Švietimo 

problemos ir iššūkiai šiandien“ 

A. Reklaitienė Švietimo įstaigų 

pavaduotojai 

  

METODINIAI PASITARIMAI 
2022 m.  

balandžio  

7 d.  

15.00 val. 

Apskritojo stalo diskusija „Atnaujintų 

programų projekto pristatymas“ 

J. Grisiūnienė 

S. Klimovičienė 

Fizikos mokytojai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Elektrinės g. 

8,  Elektrėnai 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

 

2022 m.  

balandžio  

27 d.  

Apskritojo stalo diskusija „Atnaujintų 

programų projekto pristatymas“ 

J. Grisiūnienė 

D. Jonikienė 

D. Gudelienė 

Matematikos 

mokytojai 

Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

 

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


14.00 val. Rungos g. 5,  

208 kab., 

Elektrėnai 

 

 

 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2022 m.  

balandžio  

1 d. 

9.30 val. 

Socialinė akcija „Mes skirtingi, mes 

panašūs“ 

A. Reklaitienė 

J. Grisiūnienė 

 

Švietimo įstaigos  Registruotis 

el.paštu 

jurgita.grisiuniene@es

pc.lt  

2022 m. 

balandžio  

1 – 29 d. 

Vievio meno mokyklos mokinių darbų 

paroda 

A.Pupininkienė 

D. Daubarienė 

 

Mokinių dailės 

darbai 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo paslaugų 

centras 

Maloniai kviečiame į 

parodą ! 

 

2022 m.  

balandžio  

2 d. 

XXI-asis Nacionalinį mokinių Česlovo 

Kudabos geografijos konkursas 

 

Geografijos 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

 

6-12 kl. mokiniai  Registruotis 

https://www.lgd.lt/con

tent/registracija-i-xxi-

aji-nacionalini-

mokiniu-ceslovo-

kudabos-geografijos-

konkursa 

2022 m. 

balandžio  

9 d. 

X Respublikinis jaunųjų atlikėjų ir 

dailininkų konkursas festivalis „Skambinu, 

įsivaizduoju, piešiu“ 

E. Vedeckas,  

A. Kasputienė 

 

Elektrėnų sav. 

Vievio meno 

mokyklos ir Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ 

muzikos mokyklos 

muzikos ir dailės 

mokytojai 

Vilniaus g. 6-2,  

Lietuvos muzikos 

ir teatro 

akademijos 

Pedagogikos 

katedra 

 

2022 m. 

balandžio  

14 d. 

11.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės Elektrėnų 

savivaldybės 3 – 4 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

A. Pupininkienė Elektrėnų 

savivaldybės 

Elektrėnų 

savivaldybės 3 – 4 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo paslaugų 

centras 

 

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
https://www.lgd.lt/content/registracija-i-xxi-aji-nacionalini-mokiniu-ceslovo-kudabos-geografijos-konkursa
https://www.lgd.lt/content/registracija-i-xxi-aji-nacionalini-mokiniu-ceslovo-kudabos-geografijos-konkursa
https://www.lgd.lt/content/registracija-i-xxi-aji-nacionalini-mokiniu-ceslovo-kudabos-geografijos-konkursa
https://www.lgd.lt/content/registracija-i-xxi-aji-nacionalini-mokiniu-ceslovo-kudabos-geografijos-konkursa
https://www.lgd.lt/content/registracija-i-xxi-aji-nacionalini-mokiniu-ceslovo-kudabos-geografijos-konkursa
https://www.lgd.lt/content/registracija-i-xxi-aji-nacionalini-mokiniu-ceslovo-kudabos-geografijos-konkursa


klasių mokiniai, 

vertinimo komisija 

2022 m. 

balandžio  

11-15 d. 

Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos 

kariuomenę“ 

Istorijos mokytojai 

J. Grisiūnienė 

9-12 kl. mokiniai Nuotoliniu būdu Registracija 

mokiniukonkursas@k

am.lt 

 

2022 m. 

balandžio  

12 d. 

10.00 val. 

2-oji Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada 

Geografijos 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

 

7-8 kl. mokiniai 

(iš vienos mokyklos 

po du 7 ir po du 8 

klasės mokinius) 

Dalyvių 

mokyklose 

Iki 2022-04-04 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo parašu 

ir nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene@es

pc.lt  

Paraiškos forma 

pridedama prie EŠPC 

plano priedų. 

Daugiau informacijos 

https://geografija.lt/20

22/03/informacija-

apie-7-8-klasiu-

geografijos-

olimpiada-2/  

2022 m.  

balandžio 

 13 d. 

14.00 val. 

5-8 kl. mokinių Lietuvos biologijos 

olimpiada 

 

Biologijos 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

5-6 kl. mokiniai Dalyvių 

mokyklose 

Iki 2022-04-06 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo parašu 

ir nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene@es

pc.lt  

Paraiškos forma 

pridedama prie EŠPC 

plano priedų 

mailto:mokiniukonkursas@kam.lt
mailto:mokiniukonkursas@kam.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
https://geografija.lt/2022/03/informacija-apie-7-8-klasiu-geografijos-olimpiada-2/
https://geografija.lt/2022/03/informacija-apie-7-8-klasiu-geografijos-olimpiada-2/
https://geografija.lt/2022/03/informacija-apie-7-8-klasiu-geografijos-olimpiada-2/
https://geografija.lt/2022/03/informacija-apie-7-8-klasiu-geografijos-olimpiada-2/
https://geografija.lt/2022/03/informacija-apie-7-8-klasiu-geografijos-olimpiada-2/
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


2022 m.  

balandžio  

13 d. 

12.00 val. 

5-8 kl. mokinių Lietuvos biologijos 

olimpiada 

 

Biologijos 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

7-8 kl. mokiniai Dalyvių 

mokyklose 

Iki 2022-04-06 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo parašu 

ir nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene@es

pc.lt  

Paraiškos forma 

pridedama prie EŠPC 

plano priedų 

 

2022 m. 

balandžio  

18 d. 

 

„Atliekų kultūros“ egzaminas Gamtos mokslų 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

 

1-12 kl. mokiniai Dalyvių 

mokyklose 

Iki 2022-04-22 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo parašu 

ir nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene@es

pc.lt  

Paraiškos forma 

pridedama prie EŠPC 

plano priedų 

 2022 m.  

balandžio  

27 d. 

10.00 val.  

Rusų (užsienio) kalbos 6-9 klasių mokinių 

meninio skaitymo konkurso  II etapas 

V. Pranckevičienė 

T. Einorienė 

 

Registruoti 6-9 

klasių mokiniai. 

Vertinimo komisija. 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

Iki 2022-03-21            

el.p.vida.pranckevicie

ne@espc.lt atsiųsti 

dalyvių sąrašą. 

Vertinimo komisija 

renkasi 10 val. 

2022 m. 

balandžio  

29 d. 

10.00 val. 

Lietuvos priešmokyklinio amžiaus vaikų 

tarpinstitucinis projektas  

„Per Europos šalis“ 

J. Liepis 

L. Čarienė 

A. Pupininkienė 

Lietuvos 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenės nariai 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Užpildytas dalyvio 

anketas (1 priedas) 

iki 2022 m. balandžio 

20 d. siųsti el. p. 

jolantuke@inbox.lt  

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:vida.pranckeviciene@espc.lt
mailto:vida.pranckeviciene@espc.lt
mailto:jolantuke@inbox.lt


Nuostatai pridedami 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
2022 m. 

balandžio  

1 – 29 d. 

Skelbiamas Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi programų 

finansavimo konkursas. 

A. Pupininkienė 

 

NSŠ teikėjai Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo paslaugų 

centras 

 

Iki 2022-04-29 15.45 

val. dokumentus 

(voke), pasirašytus 

elektroniniu parašu 

siųsti el paštu: 

info@espc.lt    

 

 

 

 

 

 

 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2022 m. 

balandžio 

mėn. 

 

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. 

2022 m.  

balandžio 

mėn. 

Informacinė, 

metodinė ir 

konsultacinė pagalba 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams), 

švietimo įstaigų 

pedagogams ir 

švietimo pagalbos 

specialistams.  

G. Mačionienė 

L.Baranauskienė 

I.Puronienė 

A.Sasnauskienė 

 

 

 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos, 

tėvai 

Pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje 

arba 

nuotoliniu būdu 

Kontaktiniai asmenys:  

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 784. 

gintare.macioniene@espc.lt 

laura.baranauskiene@espc.lt 

ingrida.puroniene@espc.lt 

aliona.sasnauskiene@espc.lt 

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


2022m 

balandžio  

7d. 

14.30 val. 

Mokymosi ypatumų 

centras Labirintas 

organizuoja 

nemokamus 

mokymus 

„NeuroMokykla - 

užklasinės veiklos 

organizavimas. Ką ir 

kaip daryti?“ 

Mokymosi 

ypatumų centras, 

G. Mačionienė 

 

Mokymai 

pedagogams ir 

švietimo pagalbos 

specialistams 

Pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje 

https://forms.gle/EEVb4zdxREMcFLYz8 

 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

 

2022 m.  

balandžio  

8, 15d. 

9.00 val. 

Vaikų socializacijos 

projektas „Visi 

kartu“  

 

 

 

 

A.Sasnauskienė 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Elektrėnų sav. Pylimų 

lopšelis - darželis 

Kontaktinis asmuo: 

Aliona Sasnauskienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2022 m. 

balandžio 

28 d.  

10.00 val. 

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo  

egzaminas(skaitymo ir rašymo dalis, 

klausymo dalis) 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija į 

kategorijų 

egzaminus vyksta 

čia: https://eksterna

ms.nsa.smm.lt/ 

 

2022 m. 

balandžio 

28 d.  

14.00 val. 

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo  

egzaminas(kalbėjimo dalis) 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija į 

kategorijų 

egzaminus vyksta 

čia: https://eksterna

ms.nsa.smm.lt/ 

 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
Kuratorė Jurgita Grisiūnienė, tel.39 826, el.p. jurgita.grisiuniene@espc.lt 

https://forms.gle/EEVb4zdxREMcFLYz8
https://eksternams.nsa.smm.lt/
https://eksternams.nsa.smm.lt/
https://eksternams.nsa.smm.lt/
https://eksternams.nsa.smm.lt/
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


2022 m. 

balandžio  

6, 13, 20, 27 d.  

9.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai Atsakingas asmuo: 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene

@espc.lt 

TAU studentai Švietimo 

paslaugų centras, 

Elektrinės  g. 8, 

Elektrėnai 

Renginys nemokamas 

2022 m. 

balandžio  

12 d. 

11.00 val. 

Edukacinė popietė su pirtininku Aridu 

Pabedinsku 

Atsakingas asmuo: 

O. Ašakienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene

@espc.lt  

TAU studentai Kaštonų g 1B, 

Skaidiškių 

kaimas, 

Nemėžio 

seniūnija, 

Vilniaus rajonas 

 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 
2022 m. 

balandžio 

 27 d. 

7.00 val. 

Ekskursija į Pamario kraštą. Edukacinė 

programa „Lietuvos Venecija“.  

Gidas, Kaišiadorių turizmo ir verslo 

informacijos centro turizmo vadybininkas, 

Aurelijus Balčiūnas. 

Atsakingas asmuo: 

V. Pranckevičienė 

Tel: 8 528 3427 

Vida.pranckevičien

ė@espc.lt  

TAU studentai Šilutės rajonas  

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. (8 528) 39826, el.p. ala.pupininkiene@espc.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m.  

balandžio 13 

10.00 val. 

Kiaušinių marginimo vašku praktinis 

užsiėmimas 

Lektorė: Vita Ivaškienė ir Ona Patronaitienė 

A. Pupininkienė TAU studentai Elektrėnų 

profesinio 

mokymo centras 

Dalyvių grupė – 20 

 

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:vidap.spc@elektrenai.lt
mailto:Vida.pranckevičienė@espc.lt
mailto:Vida.pranckevičienė@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt


 

 

 

 

 

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

• „MENINIO UGDYMO AKTUALIJOS LIETUVOS MENO  (MUZIKOS) MOKYKLOSE IR SVETUR“ 

2022 m. balandžio 20 d. 

Laikas Metodinės priemonės pavadinimas Pranešėjas Darbovietė 

10.00-10.45 Metodinė diskusija „Smuiko pedagogikos aktualijos 
tarptautiniame kontekste“ 

Aistė Dvarionaitė The Purcell School for Young 
Musicians, Anglija 

10.50-11.35 Metodinė diskusija „Muzikos mokymosi sistema 
Šveicarijoje“ 

Nijolė Abarytė Musikschule Meggen, Šveicarija 

11.40-12.25 Metodinė diskusija „Darbo patirtis Suomijos muzikinio 
ugdymo institucijose“ 
 

Vaida  
Žygaitė- Šereckė 

Kuopio miesto konservatorija,  
Savonia taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

12.30-13.00 Metodinė diskusija „Dainavimo studijos Hamburgo 
muzikos teatro akademijoje 

Gabrielė Jocaitė Hamburgo muzikos teatro akademija, 
Vokietija 

13.00-13.15 Pertrauka   

13.15-13.30 Metodinis pranešimas „Tradicinių ir šiuolaikinių 
išraiškos priemonių sintezė V. Mikalausko koncerte 
fortepijonui“ 

Daina Kavaliauskienė Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė 
muzikos mokykla, Lietuva 

13.35-13.55 Metodinis pranešimas ,,Šių dienų ugdytinio 
unikalumas. ,,Z“ karta“  

Rūta Gervienė Kauno I-oji muzikos mokykla, Lietuva 

14.00-14.15 Leidinio fortepijonui skaityti iš lapo ,,Prima Vista – 
Barokas” pristatymas 

Vida Grigaitienė  Kauno I-oji muzikos mokykla, Lietuva 

14.20-14.35  Metodinis pranešimas „Sceninis jaudulys ir atlikėjo 
savireguliacija“ 

Solveiga Milūtė - 
Stankevičienė  

Vilniaus muzikos mokykla 
„Ąžuoliukas“, Elektrėnų meno 
mokykla, Lietuva 

14.40-15.00 Metodinis pranešimas „Trimitas ir jo vaidmuo 
orkestre“ 

Andrius Stankevičius Šalčininkų meno mokykla,  
Elektrėnų meno mokykla, 



Lietuva 

15.05-15.25 Atvira pamoka „Pratimų nauda erdviniam klaviatūros 
suvokimui ir natų pažinimui pradedantiesiems 
pianistams“ 

Ona Navickienė Elektrėnų meno mokykla 

15.30-16.00 Diskusijos, aptarimas   



MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių   ____________________________ olimpiados II etape sąrašas 

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas, telefono nr., 

gimimo data 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas, telefono nr., 

gimimo data 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

Dėmesio svarbu ! 

Iki olimpiados mokiniai privalo užpildyti sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo. 

  

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)   



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių   „Atliekų kultūros“ egzamine sąrašas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio gimimo data Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių   ____________________________ olimpiados II etape sąrašas 

 

7 – 8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio gimimo data Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

 

 

 

Dėmesio svarbu ! 

Iki olimpiados mokiniai privalo užpildyti sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo. 

  

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

2022 m. vasario 17 įsakymu Nr. 1VT-34 

 

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

„MENINIO UGDYMO AKTUALIJOS LIETUVOS  

MENO (MUZIKOS) MOKYKLOSE IR SVETUR“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Elektrėnų savivaldybės mokytojų nuotolinės konferencijos (toliau – Konferencija) nuostatai 

reglamentuoja Konferencijos tikslą ir uždavinius, reikalavimus pranešimams, dalyvių registraciją ir 

organizavimo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Elektrėnų meno mokykla, Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras,  Elektrėnų savivaldybės metodinė taryba. 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos tikslas – stiprinti kolegialųjį ryšį ir tobulinti bendrąsias bei dalykines 

kompetencijas, skatinti menų mokytojus dalintis  vertingomis idėjomis ir patirtimi, susipažinti su 

meninio ugdymo metodikomis Lietuvoje ir kitose šalyse. 

4. Konferencijos uždavinys – mokytojai, dalyvaudami konferencijoje, pasidalins gerąja patirtimi 

ir įgis naujų patirčių, pasidalins kūrybinėmis idėjomis. 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

5. Konferencijos dalyviai – savivaldybės švietimo įstaigų mokytojai, Lietuvos meno (muzikos) 

mokyklų mokytojai, užsienio šalių mokytojai. 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS 

 

6. Pranešimus gali rengti vienas pranešėjas arba pranešėjų grupė. 

7. Pranešimų forma – konferencija vyks nuotoliniu būdu. Pranešimą galima atsiųsti iš anksto 

įrašytą  arba prisijungti ir pateikti konferencijos metu, numatytu laiku. 

8. Reikalavimai pranešimui: 



 

      8.1.  pranešimo turinys turi atitikti Konferencijos temą „Meninio ugdymo aktualijos Lietuvos 

meno (muzikos) mokyklose ir svetur“ (tinka visa geroji patirtis); 

      8.2. pranešimo trukmė pageidaujama iki 20 min.; esant reikalui galima iki 50 min.  

      8.3. pranešimai gali būti iliustruoti vaizdiniais / praktiniais pavyzdžiais, demonstruojamos 

priemonės, įvairios skaitmeninės programėlės, virtualios aplinkos, programos, užduočių rinkiniai, 

filmuota medžiaga ir pan. Visa tai pateikiama nuotoliniu būdu, Microsoft Teams platformoje. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

9. Konferencijos pranešėjo registracijos anketos (Nuostatų 1 priedas) iki 2022 m. vasario 10 d. 

siunčiamos į Elektrėnų meno mokyklą  Onai Navickienei el. paštu  onavickiene@gmail.com , 

mob. telef. nr. +370 687 57315  

Konferencijos dalyviai ir pranešėjai iki 2022 m. balandžio 19 d registruojasi 

https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/793998548  

 

VI SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Konferencija organizuojama nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Konferencijos 

prisijungimo nuoroda bei dienotvarkė konferencijos dalyviams bus paskelbta Elektrėnų meno 

mokyklos svetainėje adresu http://elektrenumm.lt, https://www.espc.lt ir  

https://www.semiplius.lt  

11. Konferencijos iniciatorė ir moderatorė: Elektrėnų meno mokyklos muzikos mokytoja 

metodininkė Ona Navickienė. 

Konferencijos organizacinio darbo grupė: 

Organizatoriai: Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Ala Pupininkienė, Elektrėnų 

meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius. 

Nariai: Ona Abarytė – Liaškovienė (vyresnioji mokytoja), Valdas Stanaitis (mokytojas 

metodininkas), Laima Mažuolytė (mokytoja metodininkė), Linvydas Lapinskas 

(kompiuterinių sistemų specialistas) 

       12. Laikas: 2022 m. balandžio 20 d.  

       13.  Pradžia: 10.00 val. 

       14. Trukmė: 6 val.  

       15. Pranešėjai – užsienio šalių, Lietuvos ir Elektrėnų savivaldybės meno mokyklų  mokytojai. 

mailto:onavickiene@gmail.com
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/793998548
http://elektrenumm.lt/
https://www.espc.lt/
https://www.semiplius.lt/


 

       16. Dalyviams ir pranešėjams bus parengtos Elektrėnų švietimo paslaugų centro elektroninės 

       kvalifikacijos tobulinimo pažymos ir išsiųstos dalyvių nurodytais elektroninio pašto adresais. 

       17. Konferencijos metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Ši medžiaga bus naudojama 

renginio viešinimo ir idėjų paieškos tikslais. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

       18. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Konferencijos nuostatus.  

       19. Apie konferenciją bus skelbiama Elektrėnų švietimo paslaugų centro ir Elektrėnų meno 

mokyklos internetinėse svetainėse, socialinio tinklo Facebook paskyroje, todėl dalyvių nuotraukos 

gali būti viešinamos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    PATVIRTINTA 

    Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 

    direktoriaus 

    2022 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 1V-23 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPINSTITUCINIO PROJEKTO  

„PER EUROPOS ŠALIS“ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kiekviena šalis savita, bet kitokia. Priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpinstitucinio projekto 

„Per Europos šalis“ nuostatai (toliau – projektas) reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Projekto organizatorius – Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“, Saulės g. 2, LT 26121 

Elektrėnai, Lietuva, tel. +37052839660 ; el. paštas: pasaka@elektrenai.lt 

3. Projekto nuostatai skelbiami Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ interneto svetainėje 

www.elektrenupasaka.lt ir elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tarpinstitucinis projektas, jungiantis pedagogus ir vaikus – tai kelių žingsnių kelionė: 

pedagogai kartu su vaikais pasirenka jiems patinkančią Europos šalį. Siekiant gerinti komunikacijos 

kokybę, kuriamas „ZOOM“ vaizdo prisijungimas, per kurį vaikai gali pamatyti vieni kitus, pristatyti 

savo pasirinktą Europos šalį. Šiame projekte daug dėmesio skiriama mokymuisi apie skirtingas 

kultūras, tradicijas, puoselėjamas pastabumas kitokiai aplinkai, gyvenimo būdui kitaip atrodantiems 

žmonėms. Vaikai gali parodyti vieni kitiems, kaip jie žaidžia, kokias dainas dainuoja, kokioje 

aplinkoje gyvena, kokį maistą valgo, kokia kalba šneka ir daugybę kitų gyvenimiškų momentų. 

4. Tikslas. Pagrindinis projekto tikslas – ne tik pažinti kitus, bet ir susivienyti bendram 

kūrybiniam darbui. 

5. Uždaviniai:  

✓ atrasti, praktiškai išbandyti ir pasidalinti aktyviaisiais ugdymosi metodais, 

skatinančiais vaikų pasiekimus socialinėje, komunikavimo, sveikatos, pažinimo ir 

meninėje ugdymosi srityse, 

✓ dalyvių prisistatymas, tarpusavio santykių užmezgimas, 

✓ parengti pasirinktos šalies valgių ypatumus ir pristatyti, 

✓ parengti bendrą arba individualų: dainą, šokį, nutapyti piešinį, 

✓ plėtoti pedagogų bendradarbiavimą tarpinstituciniame lygmenyje, 

✓ didinti ugdymosi proceso patrauklumą, kokybę tenkinant vaikų ugdymo 

(si) poreikius ir atliepiant tėvų lūkesčius, 

✓ dalintis gerąja darbo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis švietimo 

įstaigomis.  

III. PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI 

6. Kviečiami dalyvauti Lietuvos priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės nariai.  

7. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas. 

8. Projekto organizatoriai: 

Ala Pupininkienė – Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė (socialinė partnerė); 

Jolanta Liepis – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė (narys); 

mailto:+37052839660
mailto:pasaka@elektrenai.lt
http://www.elektrenupasaka.lt/


 

Laima Čarienė – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

(narys). 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS, TVARKA IR TRUKMĖ 

9. Užpildytas dalyvio anketas (1 priedas) pateikti iki 2022 m. balandžio 20 d. el. p. 

jolantuke@inbox.lt. (Gavus užpildytą dalyvio anketą Jums bus atsiųsta prisijungimo nuoroda į Jūsų 

nurodytą el. paštą). 

10. Renginys vyks 2022 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Zoom platformoje. 

11. Iškilus klausimams projekto dalyviai gali kreiptis į Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 

mokytoją Jolantą Liepis el. p.: jolantuke@inbox.lt., tel.+370 61417187. 

12. Ugdymo įstaigos, dalyvaujančios projekte, yra atsakingos už tėvų sutikimus paveiksluoti, 

filmuoti vaikus ir viešinti medžiagą. Sutikimu laikoma atsiųsta dalyvio anketa dalyvauti projekte. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Dalyvavusiems projekte bus parengtos Elektrėnų švietimo paslaugų centro padėkos. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

mailto:jolantuke@inbox.lt
mailto:jolantuke@inbox.lt


 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

tarpinstitucinio projekto „Per 

Europos šalis“ nuostatų 

1 priedas 

PROJEKTO „PER EUROPOS ŠALIS“  

DALYVIO ANKETA 

 

Autoriaus (arba autorių grupės) 

vardas, pavardė 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

kontaktinio asmens telefonas, el. 

paštas 

 

__________________________ 
 

 


