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ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

             2022 M.  BIRŽELIO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 

 
 

 

                   PATVIRTINTA 

                                                                                       Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                  2022-05-31 įsakymu Nr. 1VT-72 

 

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.  

birželio  

2 d. 

14.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Efektyvi komunikacija 

ir komandos sutelktumas“ (40 val.) 

IV modulis tema „Bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūros 

stiprinimas“ (6 val.) 

Lektorė: Reda Bendoraitytė 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė 

Elektrėnų meno 

mokyklos pedagogų 

bendruomenė 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų meno 

mokykla 

Iki 2022-06-01 

registracija 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas 

Bus išduodamos 

pažymos 

 

2022 m.  

birželio 3 

/10/17 d. 

15.00 val. 

Ilgalaikės programos 

„Besimokanti bendruomenė: 

skaitmeninio švietimo link“ 

 

V modulis – Skaitmeninio 

mokymo(si) organizavimas 

panaudojant Microsoft 365, 

Google classroom platformas. 

 

Lektorė Kristina Juodeikienė 

 

 

J. Grisiūnienė 

 

Švietimo įstaigų 

bendruomenė 

nuotoliniu būdu 

per ZOOM 

platformą 

 

 

 

http://semiplius.lt/
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2022 m. 

birželio  

7 - 8 d. 

13.00 val. 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Pamokos kokybės 

tobulinimas: šiuolaikinės pamokos 

vadyba, sąlygų ir prielaidų aktyviam, 

savivaldžiam, personalizuotam 

kiekvieno mokinio mokymuisi 

sudarymas" IV modulis „Mokyklos 

veiklos įsivertinimas ugdymo 

kokybės efektyvumui“, 10 val. 

Lektorė: Audronė Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Semeliškių 

gimnazijos 

pedagogų 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Iki 2022-06-06 vyksta 

registracija 

http://semiplius.lt 

Nuoroda į nuotolinį 

seminarą bus atsiųsta 

mokyklos el. pašto 

adresu 

Ilgalaikė programa 

mokama iš „Kokybės 

krepšelis“ lėšų 

 

2022 m. 

birželio 

21, 22 d. 

10.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos  „Individualaus santykio 

su jaunuoliais kūrimas nuotoliniu 

būdu, vykdant emocinį palaikymą“ 

(40 val.) III modulis tema 

„Individualaus darbo su jaunimu 

principai ir jaunimo amžiaus 

tarpsnio psichologija“ (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 2022-06-20 

registruotis 

http://semiplius.lt      

 

Renginys, nakvynė ir 

maitinimas finansuojami 

iš Jaunimo reikalų 

departamento lėšų  

 

Pabaigus programą, bus 

išduodami EŠPC 

kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai. 

 

2022 m. 

balandžio 

 23 d. 

10.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos  „Individualaus santykio 

su jaunuoliais kūrimas nuotoliniu 

būdu, vykdant emocinį palaikymą“ 

(40 val.) IV modulis tema 

„Emocinis jaunuolių palaikymas 

išmaniajame darbe su jaunimu“ 

A. Pupininkienė 

 

 Mokymų centre 

„Daugirdiškės" 

Iki 2022-06-20 

registruotis 

http://semiplius.lt      

 

Renginys, nakvynė ir 

maitinimas finansuojami 

iš Jaunimo reikalų 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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(10 val.)  

Lektoriai: Nerijus Miginis, 

edukologijos magistras, jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo metodikos 

rengėjas ir Marius Ulozas, filosofijos 

bakalauras ir teisės magistras. 

departamento lėšų  

 

Pabaigus programą, bus 

išduodami EŠPC 

kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai. 

 

2022 m. 

birželio 8 d. 

13.00 -  

18.00 val. 

 

 

Atvirų veiklų diena: dailės, 

tradicinių amatų ir muzikavimo 

diena Vievio meno mokykloje. 

 

A. Pupininkienė 

A. Kasputienė 

Renginys skirtas 

įvairaus amžiaus 

žmonėms 

(Elektrėnų 

savivaldybės 

gyventojams ), 

pedagogams, 

mokiniams 

Semeliškių g. 40, 

Vievio meno 

mokykla 

Iki 2022-06-08            

registruotis 

http://semiplius.lt   

           

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

nuo birželio 

17 d. iki 

rugpjūčio  

30 d. 

 

Vievio meno mokyklos mokinių 

dailės darbų paroda 

A. Pupininkienė 

D. Kobelevienė 

Mokinių darbai EŠPS interneto 

tinklapyje ir FB 

puslapyje 

Maloniai kviečiame 

aplankyti virtualią parodą 

! 

 

2022 m. 

birželio 8 d. 

10 val. 

Pažintinis – edukacinis renginys 

„Vievis – Mažoji kultūros sostinė 

2022 ir vardo paminėjimui – 500 

metų“ vyks  

A. Pupininkienė 

V. Kandrotienė 

D. Galambiauskaitė 

Elektrėnų 

savivaldybės 

mokyklų  3-4 

klasių mokiniai. 

Dalyvauja po 5-7 

mokinius iš   

kiekvienos 

mokyklos 

 

 

Elektrėnų sav. 

Vievio Jurgio 

Milančiaus 

pradinėje 

mokykloje, 

adresu Semeliškių 

g. 38 

Renginio dalyviai 

registruojami iki 2022 m. 

gegužės 15 d. el. paštu: 

dovile.galambiauskaite@

gmail.com  arba tel. 

867184022, 862067677. 

http://semiplius.lt/
mailto:dovile.galambiauskaite@gmail.com
mailto:dovile.galambiauskaite@gmail.com
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2022 m. 

birželio 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.  

birželio 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 

2022m. 

birželio mėn. 

Mokinio brandumo 

mokyklai įvertinimas 

I.Puronienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos, 

tėvai 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

 

Informacija apie tikslią datą ir laiką iš 

anksto derinama su švietimo 

įstaigomis/tėvais (globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

I.Puronienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

2022 m.  

birželio mėn. 

Tikslus laikas 

ir data bus 

patikslinti. 

  

Elektrėnų savivaldybės 

socialinių pedagogų 

savipagalbos – atvejų 

aptarimo grupės 

pasitarimas. 

 

 

A.Sasnauskienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

švietimo įstaigų 

socialiniai pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Kontaktinis asmuo: 

Aliona Sasnauskienė 

Tel.: (8-528) 39 784.  

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
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VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2022 m. 

birželio 2 d.  

12.00 val. 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos pagrindų egzaminas 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija į Valstybinės 

kalbos ir LR 

Konstitucijos pagrindų 

egzaminus vyksta čia: 

www.migracija.lt  

 

 

http://www.migracija.lt/
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      PATVIRTINTA 

             Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus   

                                                                              pradinės mokyklos direktoriaus 

             2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 22V-14 

    

PAŽINTINIS, EDUKACINIS RENGINYS   

„VIEVIS - MAŽOJI KULTŪROS SOSTINĖ 2022 IR VIEVIO VARDO 

PAMINĖJIMUI 500 METŲ“  NUOSTATAI 

 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Pažintinio, edukacinio renginio „Vievis mažoji kultūros sostinė 2022 ir Vievio vardo 

paminėjimui 500 metų“ nuostatai reglamentuoja šio Renginio, tikslą, uždavinius, 

dalyvius, laiką ir vietą, organizavimą ir vykdymą, apdovanojimus.  

TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

     2. Renginio tikslas -  ugdyti mokinių pagarbą ir meilę gimtajam kraštui, juos supančiai 

aplinkai, savo namams, kraštiečiams, krašto istorijai, mokymo medžiagą siejant su mokinių 

patirtimi, interesais, poreikiais. 

3. Renginio uždaviniai: 

3.1. ugdyti mokinių pažintines, komunikavimo, iniciatyvumo, pilietiškumo, kūrybiškumo 

kompetencijas; 

3.2. praplėsti žinias apie Vievio miesto istoriją, kultūrą ir žymius žmones; 

3.3 skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis ir mokyklos 

bendruomene.   

DALYVIAI 

 

4. Elektrėnų savivaldybės Bendrojo lavinimo mokyklų  3-4 klasių mokiniai. Dalyvauja 

po 5-7 mokinius iš   kiekvienos mokyklos. 

 

 LAIKAS IR VIETA 

 

5. Renginys vyks 2022 m. birželio 8 d. 10 val. Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus 

pradinėje mokykloje. 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

6. Renginį organizuoja Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos 

mokytojai. 

7. Renginio partneris Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

8. Renginio dalyviai registruojami iki 2022 m. gegužės 15 d. el. paštu: 

dovile.galambiauskaite@gmail.com arba tel. 867184022, 862067677. 

9. Renginio metu dalyviai susipažins su Vievio miesto istorija, aplankys žinomas Vievio 

miesto vietas, atliks įvairias  kūrybines užduotis. 

10. Renginio dalyvių komanda turi turėti bent vieną išmanųjį mobilųjį telefoną su 

internetiniu ryšiu. 

APDOVANOJIMAI 

  

11. Dalyviai bus apdovanoti  padėkos raštais, dovanėlėmis. 

12.  

mailto:dovile.galambiauskaite@gmail.com

