
ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO2021 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS
PATVIRTINTA Švietimo paslaugų centro direktoriaus2021-02-26 įsakymu Nr. 1VT-10

Data,laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija,kita informacija1 2 3 4 5 6SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS2021 m.kovo 1-2 d.15.00 – 18.00val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumomokymai.Dokumentų kūrimas internete irdalijimasis su kitais.Mokymuose išmoksite rengti tekstiniusdokumentus internete, sužinosite kaip dalytisdokumentu su kitais bei suteikti redagavimoteisę, susipažinsite su debesų kompiuterija irbendradarbiavimo priemonėmis internete.

V. Kandrotienė Pedagogai Nuotoliniu būdu Iki 2021-02-25registracijahttp://semiplius.ltir el. p.vida.kandrotiene@espc.ltnurodant telefono nr.,gimimo datas ir el. p.

2021 m.kovo 2 d.13.00 – 16.00val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimoprogramos (40 val.) „Mokinių ugdymokarjerai ypatumai bendrojo ugdymomokykloje“II modulis „XXI a. kompetencijos, jųsvarba ir ugdymas“ , 10 val.Lektoriai: jungtinė lektorių grupė iš Lietuvoskarjeros specialistų asociacijos.LKSA narė - Sandra Grigaliūnienė

A. Pupininkienė Visos Lietuvosšvietimo įstaigųkarjeros specialistai,klasių auklėtojai,įvairių dalykųmokytojai

Nuotoliniu būduZoom pagalba Registracija atvira visosLietuvos mastu. Dalyviųskaičius ribotas – 30.Iki 2021-03-02registracija vykstaadresu:http://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįseminarą atsiųsimeužsiregistravusių dalyviųasmeniniais el. paštoadresais

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


2021 m.kovo 8-9 d.15.00 – 18.00val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumomokymai.Pristatymų rengimas.Mokymuose išmoksite vaizdžiai pristatytisavo mintis ir sumanymus skaidrėse,pasitelkdami pateikčių rengimo priemones.

V. Kandrotienė Pedagogai Nuotoliniu būdu Iki 2021-03-04registracijahttp://semiplius.ltir el. p.vida.kandrotiene@espc.ltnurodant telefono nr.,gimimo datas ir el. p.2021 m.kovo 9 d.13.00 – 16.00val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimoprogramos (40 val.) „Mokinių ugdymokarjerai ypatumai bendrojo ugdymomokykloje“III modulis „Karjeros konsultavimoprocesas“ , 10 val.Lektoriai: jungtinė lektorių grupė iš Lietuvoskarjeros specialistų asociacijos.LKSA direktorė – Daiva Šilienė

A. Pupininkienė Visos Lietuvosšvietimo įstaigųkarjeros specialistai,klasių auklėtojai,įvairių dalykųmokytojai

Nuotoliniu būduZoom pagalba Registracija atvira visosLietuvos mastu. Dalyviųskaičius ribotas – 30.Iki 2021-03-08registracija vykstaadresu:http://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįseminarą atsiųsimeužsiregistravusių dalyviųasmeniniais el. paštoadresais2021 m.kovo 12 d.13.00 val.
Ilgalaikės programos (40 val.) „Specialiųjųporeikių vaikų socializacijai ir ugdymui (si)palanki aplinka bendrojo ugdymogrupėje“.
II. MODULIS. Kaip atpažinti kitokiusvaikus ir padėti jiems suvaldyti savo elgesį,(8 val.)Lektorė: Jurgita Grisiūnienė

A. Pupininkienė Mokytojai dirbantyspagal ikimokyklinio,priešmokyklinio irpradinio ugdymoprogramas, pagalbosmokiniuispecialistai.

Nuotoliniu būduZoom pagalba Užsiregistravusiemsasmenims, pagališankstinę registracijąvisos Lietuvos mastu.Nuoroda į seminarą busatsiųsta dalyviųasmeninio el. paštoadresais
2021 m.kovo 15 d.10.00 – 18.00val.

Ilgalaikės programos „Elgesio, emocijų irįvairiapusių raidos sutrikimų turinčiųvaikų elgesio modeliavimo strategijos,mokymosi pasiekimai ir jų daromospažangos įvertinimas“.I MODULIS. Inkliuzijos samprata,

V. Kandrotienė Pagalbos mokiniuispecialistai Nuotoliniu būdu Registruotishttp://semiplius.ltPrograma nemokama

http://semiplius.lt
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būtinosios inkliuzijos procesedalyvaujančių pedagogų kompetencijos beiinkliuzinės aplinkos paruošimas.Lektorė Eglė Kairelytė-Sauliūnienė2021 m.kovo 15, 22 d.14.30 – 17.30val.

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumomokymai.Būk aktyvus, unikalus ir verslus.Mokymuose išmoksite atpažinti saugiassvetaines, sukurti tinklaraštį ar svetainę,sužinosite, kokius pėdsakus paliekameskaitmeniniame įrenginyje ir kaip juospašalinti.

V. Kandrotienė Pedagogai Nuotoliniu būdu Iki 2021-03-11registracijahttp://semiplius.ltir el. p.vida.kandrotiene@espc.ltnurodant telefono nr.,gimimo datas ir el. p.
2021 m.kovo 16 d.10.00 – 18.00val.

Ilgalaikės programos „Elgesio, emocijų irįvairiapusių raidos sutrikimų turinčiųvaikų elgesio modeliavimo strategijos,mokymosi pasiekimai ir jų daromospažangos įvertinimas“.
II. MODULIS. Ugdymo programųsudarymas.

V. Kandrotienė Pagalbos mokiniuispecialistai Nuotoliniu būdu Iki kovo12 d. registruotishttp://semiplius.lt

2021 m.kovo 16 d.13.00 – 16.00val.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimoprogramos (40 val.) „Mokinių ugdymokarjerai ypatumai bendrojo ugdymomokykloje“IV modulis „Šiuolaikiniai karjeroskompetencijų ugdymo metodai“ , 10 val.Lektoriai: jungtinė lektorių grupė iš Lietuvoskarjeros specialistų asociacijos.LKSA narė – Edita Mačiulskė

A. Pupininkienė Visos Lietuvosšvietimo įstaigųkarjeros specialistai,klasių auklėtojai,įvairių dalykųmokytojai

Nuotoliniu būduZoom pagalba Registracija atvira visosLietuvos mastu. Dalyviųskaičius ribotas – 30.Iki 2021-03-15registracija vykstaadresu:http://semiplius.ltNuoroda į nuotolinįseminarą atsiųsimeužsiregistravusių dalyviųasmeniniais el. paštoadresais

http://semiplius.lt
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2021 m.kovo 22 d.10.00 – 18.00val.

Ilgalaikės programos „Elgesio, emocijų irįvairiapusių raidos sutrikimų turinčiųvaikų elgesio modeliavimo strategijos,mokymosi pasiekimai ir jų daromospažangos įvertinimas“.
III. MODULIS. Netinkamo autizmospektro sutrikimą turinčių vaikų elgesioapibrėžtis ir funkcijų nustatymas.

V. Kandrotienė Pagalbos mokiniuispecialistai Nuotoliniu būdu Iki kovo12 d. registruotishttp://semiplius.lt

2021 m.kovo 22 d.13.00 val.
Ilgalaikės programos (40 val.) „Specialiųjųporeikių vaikų socializacijai ir ugdymui (si)palanki aplinka bendrojo ugdymogrupėje“.
I. MODULIS. Menas priimti, išgirsti irsuprasti: darbas su specialiųjų ugdymosiporeikių turinčiais vaikai bendrojougdymo grupėje (struktūruotas ugdymas irjo galimybės), (8 val.)Lektorė: Jurgita Grisiūnienė

A. Pupininkienė Mokytojai, dirbantyspagal ikimokyklinio,priešmokyklinio irpradinio ugdymoprogramas, pagalbosmokiniui specialistai

Nuotoliniubūdu, Zoompagalba
Užsiregistravusiemsasmenims, pagališankstinę registracijąvisos Lietuvos mastu.Nuoroda į seminarą busatsiųsta dalyviųasmeninio el. paštoadresais

2021 m.kovo 23 d.10.00 – 18.00val.

Ilgalaikės programos „Elgesio, emocijų irįvairiapusių raidos sutrikimų turinčiųvaikų elgesio modeliavimo strategijos,mokymosi pasiekimai ir jų daromospažangos įvertinimas“.
IV. MODULIS. Tinkamų metodų darbuisu autizmo spektro sutrikimą turinčiųvaikų netinkamu elgesiu parinkimas irtaikymas

V. Kandrotienė Pagalbos mokiniuispecialistai Nuotoliniu būdu Iki kovo12 d. registruotishttp://semiplius.lt

http://semiplius.lt
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2021 m.kovo 25 d.10.00 – 18.00val.

Ilgalaikės programos „Elgesio, emocijų irįvairiapusių raidos sutrikimų turinčiųvaikų elgesio modeliavimo strategijos,mokymosi pasiekimai ir jų daromospažangos įvertinimas“.
V. MODULIS. Duomenų rinkimas, analizėir korekcijos metodai.

V. Kandrotienė Pagalbos mokiniuispecialistai Nuotoliniu būdu Iki kovo12 d. registruotishttp://semiplius.lt

2021 m.kovo 25 d.13.00 val.
Ilgalaikės programos (40 val.) „Specialiųjųporeikių vaikų socializacijai ir ugdymui (si)palanki aplinka bendrojo ugdymogrupėje“.
III. MODULIS. Įstaigos, mokytojų,neurotipinių vaikų tėvų ir specialiųjųugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvųpartnerystė, (8 val.)Lektorė: Jurgita Grisiūnienė

A. Pupininkienė Mokytojai, dirbantyspagal ikimokyklinio,priešmokyklinio irpradinio ugdymoprogramas, pagalbosmokiniui specialistai

Nuotoliniubūdu, Zoompagalba
Užsiregistravusiemsasmenims, pagališankstinę registracijąvisos Lietuvos mastu.Nuoroda į seminarą busatsiųsta dalyviųasmeninio el. paštoadresais

2021 m. Siūlomos ilgalaikės kvalifikacijostobulinimo programos:1. Moodle – neišsemiamos galimybėstobulinti ugdymo procesą (Kodas211000871).2. Specialiųjų poreikių vaikų socializacijaiir ugdymui(si) palanki aplinka bendrojougdymo grupėje (Kodas 211000885).3. Pamokos kokybės tobulinimas:mokymosi organizavimas, pasiekimų irpažangos vertinimas, orientuojantis įasmeninį kiekvieno mokinio pažangos siekį(Kodas 2130021464).4. Besimokanti bendruomenė: skaitmeniniošvietimo link. (Kodas 211000948)5. Psichologinio atsparumo didinimas,

V. KandrotienėA. Pupininkienė PedagogaiElektrėnųbendruomenės nariai
Kontaktiniubūdu irnuotoliniu būdu.

http://semiplius.lt


naudojant dėmesingo įsisąmoninimougdymo metodus (Kodas 211000980).6. Pokyčių inicijavimas ikimokykliniougdymo įstaigoje: nuo komandos sutelkimoiki inovacijų diegimo (Kodas 213002263).7. Mokinių ugdymo karjerai ypatumaibendrojo ugdymo mokykloje (Kodas213002282). METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS2021 m.kovo 2 d.14.00 val.
Logopedų ir specialiųjų pedagogųmetodinio būrelio narių metodinispasitarimas dėl veiklos plano 2021 m.koregavimo, papildymo.

A. PupininkienėA. Gudelienė Logopedai irspecialieji pedagogai Nuotoliniu būduZoom pagalba Iki 2021-03-02registruotishttp://semiplius.lt
2021 m.kovo 15 d.14.30 val.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojougdymo mokyklų muzikos mokytojųmetodinis pasitarimas
A. PupininkienėG. Barzdaitienė Muzikos mokytojai Nuotoliniu būduZoom pagalba Iki 2021-03-12registruotishttp://semiplius.lt2021 m.kovo 18 d.14.00 val.

Asmenų, atsakingų už mokinių ugdymokarjerai veiklas švietimo įstaigose,nuotolinis pasitarimas
A. Pupininkienė Atsakingi asmenysuž mokinių ugdymokarjerai veiklasšvietimo įstaigose

Nuotoliniu būduZoom pagalba Iki 2021-03-17registruotishttp://semiplius.lt
2021 m.kovo 23 d.9.50-10.25 val.

Atvira nuotolinė 5 kl. matematikos pamokamokytojo ir mokinio akimis „Stačiakampioir kvadrato perimetras“.
D. GudelienėV. Kandrotienė Matemtikosmokytojai ir visinorintys

Nuotoliniu būduhttps://us04web.zoom.us/j/239176366?pwd=cUhVUWRKTHFtcmViVnF6S1dhR3kwZz09

Registracijahttp://semiplius.lt

2021 m.kovo 25 d.15.00 val.
Apskritojo stalo diskusija „Kaip mumssekasi dirbti nuotoliniu būdu? Su kokiaisiššūkiais susiduriame?“

V. KandrotienėR. Peleckienė Socialinių mokslųmokytojai Nuotoliniu būdu Registracijahttp://semiplius.lt
2021 m. kovo26 d. Mokyklų metodinės tarybos pasitarimas D. GudelienėV. KandrotienėA. Pupininkienė

Mokyklų metodinėstarybos nariai Nuotoliniu būdu Registracijahttp://semiplius.lt
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OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI2021 m.kovo 1 - 31 d. Matematikos, biologijos, fizikos,informacinių technologijų, istorijos,geografijos, chemijos konkursai „Olympis2021“.Pavasario sesija

Dalykų mokytojaiV. Kandrotienė Užsiregistravęmokiniai Nuotoliniu būdu Registracija į konkursushttps://www.olympis.lt/lt/biologijos-konkursas/registracija
2021 m.kovo 2 d. –kovo 31 d.

Vievio gimnazijos mokinių dailės darbųvirtuali paroda A. PupininkienėV. Debesienė Vievio gimnazijosmokinių darbai EŠPCtinklapyje, FBpaskyroje2021 m.kovo 3 d.9.00 val.
Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (5-8 kl.) V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Nuotoliniu būdu Dalyvių sąrašus pateiktiel.p.vida.kandrotiene@espc.lt

2021 m.kovo 4 d.9.00 val.
Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (9-12 kl.) V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Nuotoliniu būdu Dalyvių sąrašus pateiktiel.p.vida.kandrotiene@espc.lt

2020 m.kovo 4 d.10.00 val.
Bendrojo ugdymo bei meno mokyklųmokinių dailės olimpiados tema „Pasakos,patarlės, priežodžiai ir minklės“ II - asisetapas.

A. Pupininkienė Vertinimo komisija,olimpiados dalyviai,8 – 12 kl. mokiniai
Nuotoliniu būduZoom pagalba Nuoroda į olimpiadą busatsiųsta dalyvių irvertinimo komisijosnarių asmeniniais el.pašto adresais

2021 m.kovo 6 d. Konkursas "Mano žvilgsnis į supantįpasaulį". Gamtos mokslųmokytojaiV. Kandrotienė
Kviečiamųjų sąrašas Nuotoliniu būdu Registracija iki kovo 2 d.https://www.lmnsc.lt/mano_zvilgsnis_i_supanti_pasauli/

2021 m. kovo8-21 d. Matematikos KINGS olimpiada. Pavasariosesija. MatematikosmokytojaiVida Kandrotienė
Registruoti mokiniai Nuotoliniu būdu Registracijahttps://kings.lt/registracija

2021 m.kovo 17 d.9.00 val.
Geografijos olimpiada (9-12 kl.) V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Nuotoliniu būdu Dalyvių sąrašus pateiktiiki kovo 10d. el.p.vida.kandrotiene@espc.lt
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2021 m.kovo 18 d. Tarptautinis matematikoskonkursas ,,Kengūra“. V. KandrotienėMatematikosmokytojai
Registruoti mokiniai Nuotoliniu būdu Dalyvių sąrašus

2021 m.vasario 23 d. -kovo 24 d.
Matematikos olimpiada „Mokslo-Lab2021“ MatematikosmokytojaiV. Kandrotienė

Užsiregistravę 5 kl.mokiniai Nuotoliniu būdu Registracijahttps://mokslolab.lt/acc?type=registruotis
2021 m.kovo 24 d.10.00 val.

Biologijos olimpiada (5-8 kl.) V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Nuotoliniu būdu Dalyvių sąrašus pateiktiiki kovo 1 d.
2021 m.kovo 25 d.13.30 val.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniųtechnologijų nuotolinės olimpiados II - asisetapas tema „Kūrybos virusas 2021“
A. Pupininkienė 7 – 12 kl. mokiniai,vertinimo komisija Nuotoliniu būduZoom pagalba Iki 2021 m. kovo 23 d.atsiųsti dalyvių sąrašą(foma pridedama) el.paštu:ala.pupininkiene@espc.ltNuoroda bus atsiųstaolimpiados dalyvių irvertinimo komisijosnarių asmeniniais el.pašto adresaisŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS2021 m.kovo mėn.Vertinimaiatliekamiatsižvelgiant įVyriausybėsnutarimus.

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosiporeikių vertinimas. G. Mačionienė ElektrėnųsavivaldybėsŠvietimo įstaigos.
Pedagoginėpsichologinėtarnyba.

Informacija apie tiksliądatą ir laiką iš ankstoderinama su švietimoįstaigomis/tėvais(globėjais).Kontaktinis asmuo:G. MačionienėTel.: (8-528) 39 784.2021 m.kovo mėn. Informacinė, metodinė ir konsultacinėpagalba tėvams (globėjams, rūpintojams),švietimo įstaigų pedagogams ir švietimopagalbos specialistams.

G. MačionienėL.BaranauskienėI.PuronienėA.Sasnauskienė

ElektrėnųsavivaldybėsŠvietimo įstaigos,tėvai

Nuotoliniu būdu Kontaktiniai asmenys:PPT specialistaiTel.: (8-528) 39 784.gintare.macioniene@espc.lt

https://mokslolab.lt/acc?type=registruotis
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laura.baranauskiene@espc.ltingrida.puroniene@espc.ltaliona.sasnauskiene@espc.lt2021 m.kovo mėn. Psichologo nuotoliniu būdu teikiamosindividualios konsultacijos mokinių/vaikųtėvams (globėjams) ir mokiniams.
I.Puronienė Švietimo įstaigųugdytiniai, tėvai,pedagogai.

Nuotoliniu būduKarantinoapribojimamsšvelnėjant,pagalba gali būtiteikiama,derinantkontaktinį irnuotolinį veiklospobūdį.

Kontaktinis asmuo:I.PuronienėTel.: (8-528) 39 784;+37064300849ingrida.puroniene@espc.lt

2021 m.kovo 2 d.14.00 val.
Elektrėnų savivaldybės socialinių pedagogųsavipagalbos – atvejų aptarimo grupėspasitarimas.

A.Sasnauskienė Elektrėnųsavivaldybėsšvietimo įstaigųsocialiniai pedagogai

Nuotoliniu būdu„Zoom“ platformoje
Kontaktinis asmuo:Aliona SasnauskienėTel.: (8-528) 39 784.

2021 m.kovo 8 d.13.30 val.
PPT mobilios grupės logopedo veiklaSemeliškių vaikų darželyje ,,Gandriukas“. L.Baranauskienė Semeliškių vaikųdarželio ,,Gandriukas“ vaikai, tėvai,pedagogai.

Semeliškiųvaikųdarželis ,,Gandriukas“.

PPT mobilios grupėslogopedas atvyksta įįstaigą.Tel.: (8-528) 39 784.
2021 m.kovo 19, 26 d.9.00 val.

Vaikų socializacijos projektas „Būkimedrauge“ A.Sasnauskienė Ikimokykliniougdymo grupė Elektrėnų sav.Pylimų lopšelis -darželis
Kontaktinis asmuo:Aliona SasnauskienėTel.: (8-528) 39 784.2021 m.kovo 30 d.(laikas bustikslinamas)

Respublikinė konferencija - patirtiessklaida: „Iššūkiai ir galimybės teikiantpagalbą vaikui pasikeitusioje mokymo(si)aplinkoje“

G. MačionienėL.BaranauskienėI.PuronienėA.Sasnauskienė

Užsiregistravędalyviai Nuotoliniu būdu„Zoom“ platformoje
Iki 2021-03-26 vykstaregistracijahttp://semiplius.ltNuorodą į nuotolinįsusitikimą atsiųsimeužsiregistravusiems
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asmenims

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOSKONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
2021 m.kovo 25 d.12.00 val.16.00 val.

I valstybinės kalbos mokėjimokategorijos egzaminas A. Pupininkienė Užsiregistravędalyviai Rungos g. 5,Švietimo paslaugųcentras (208 kab.)
Registracija būtinaiki 2020-03-19Lietuvos Respublikos Konstitucijospagrindų egzaminas2021 m.kovo 26 d.12.00 val.

II ir III valstybinės kalbosmokėjimo kategorijos egzaminas A. Pupininkienė Užsiregistravędalyviai Rungos g. 5,Švietimo paslaugųcentras (208 kab.)
Registracija būtinaiki 2020-03-19



MOKYKLOS REKVIZITAI

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių,dalyvausiančių technologijų olimpiados II etape sąrašas
7 – 8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:

Eil.Nr. Mokiniovardas, pavardė Klasėbendrojougdymomokykloje

Mokinioel. paštoadresas,tel. Nr.

Darbopavadinimas Mokinį paruošusiomokytojo vardas, pavardėEl. pašto adresas, tel. Nr.

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.Nr. Mokinio vardas,pavardė Klasėbendrojougdymomokykloje

Mokinioel. paštoadresas,tel. Nr.

Darbopavadinimas Mokinį paruošusiomokytojo vardas, pavardėEl. pašto adresas, tel. Nr.

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.Nr. Mokinio vardas,pavardė Klasėbendrojougdymomokykloje

Mokinioel. paštoadresas,tel. Nr.

Darbopavadinimas Mokinį paruošusiomokytojo vardas, pavardėEl. pašto adresas, tel. Nr.

Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga, priemonės:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informaciją pateikė ____________ _________________________(parašas) (pareigos, vardas, pavardė)
Mokyklos vadovas A. V. __________________________(vardas, pavardė)


