
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2015 M. KOVO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 
            PATVIRTINTA 

             Švietimo paslaugų centro direktoriaus  

                                   2015-02-27 įsakymu Nr.1VT-35 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 

2015-03-04 

12.00 val. 

Seminaras „Šiandienos 

iššūkiai jaunimo rengimui 

šeimai. Lytinis ugdymas ir 

lytinis švietimas Lietuvos 

švietimo sistemoje“. Lektorė 

VDU soc. mokslų dr. N. 

Liobikienė.  

Seminaro metu dalyviams bus 

sudaryta galimybė įgyti 

naujas, ir pagilinti turimas 

žinias, kurios būtinos dėstant 

mokykloje rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo programą 

bei kalbant su mokiniais 

lytiškumo klausimais.   

V. Kandrotienė Mokyklų vadovai, 

pavaduotojai, 

tikybos, 

biologijos, etikos 

mokytojai, 

socialiniai 

pedagogai. 

Švietimo 

paslaugų centras 

Seminaras nemokamas. Pažymėjimo 

kaina 1 Eur. 

Antra seminaro 

diena 

2015-03-06 

10.00 val. 

Seminaras „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas“. 

Lektorė: Birutė 

Autukevičienė 

A. Pupininkienė 

 

Užsiregistravę ir 

dalyvavę pirmoje 

seminaro dienoje 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Elektrėnų 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Kvalifikacijos pažymėjimas bus 

išrašytas tik dalyvavusiems abi 

seminaro dienas, t.y. dalyvavę ir 

2015-02-20  

2015-03-16 

13.00 val. 

Integruota biologijos ir 

kūno kultūros pamoka 

„Raumenys ir taisyklinga 

L.Bernatavičienė Biologijos, kūno 

kultūros 

mokytojai 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

 



laikysena“. Pamoką ves 

Elektrėnų „Versmės“ 

mokytojos Audrutė 

Jančiauskienė ir Ramunė 

Šarapienė. 

2015-03-16 

13.00 val. 

Seminaras „Renginiai ir 

šventės vaikams“. 

Lektorė: Ilona 

Bumblauskienė, žurnalų 

vaikams ,,Nykštukas” ir 

,,Kutis” vyr. redaktorė 

A. Pupininkienė 

 

Visi norintys 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo, 

neformalaus 

švietimo 

pedagogai 

L/d „Drugelis“ Būtinai atsinešti tuščią 2 GB talpos 

laikmenas, praktinei medžiagai 

įsirašyti. 

Registracija  

iki 2015-03-10 el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

arba tel. 34271 

Seminaro kaina: 12 – 20 Eur (jeigu 

dalyvių apie 15 – 20) 

2015-03-19 

9.40 val. 

išvykstame nuo 

ŠPC kiemelio 

Atvira ugdomoji veikla 

priešmokyklinėje grupėje 

tema „Aš – raidžių šalyje“ 

A. Pupininkienė 

S. Kunauskienė 

I. Tviragienė 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Lopšelis darželis 

„Eglutė“ 

Organizuojamas pavėžėjimas, iki 

2015-03-09  registruotis el.p.: 

ala.spc@elektrenai.lt 

2015-03-23 

12.00 val. 

Seminaras „Mokykime 

motyvuodami, kurkime  

muzikuodami“ 

Lektorės: Indra Kubiliūnienė 

(Mažiukaitė) ir Inga 

Šeduikienė 

A. Pupininkienė 

 

Ikimokyklinių ir 

pradinių mokyklų 

muzikos 

mokytojai 

L/d „Drugelis“ Registracija  

iki 2015-03-16 el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

arba tel. 34271 

Seminaro kaina: 1 asmeniui - 14 

Eur  

2015-03-26 

14.00 val. 

Paskaita „Metodinės 

literatūros leidinių 

naujienos“ 

Lektorius: Rūta Žemaitienė 

UAB ALMA LITTERA 

SPRENDIMAI, Švietimo 

sistemos koordinatorė 

A. Pupininkienė 

 

Bibliotekininkai Elektrėnų 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Registracija  

iki 2015-03-19 el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

arba tel. 34271 

 

2015-03-27 

12.00 val. 

Seminaras „Aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimų ugdymas 

pradinėse klasėse“ 

Lektorė: Nadia Venskuvienė 

A. Pupininkienė 

 

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

Elektrėnų 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Registracija  

iki 2015-03-23 el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

arba tel. 34271 

Seminaro kaina: 12 – 20 Eur (jeigu 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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dalyvių apie 15 – 20) 

2015-03-31 

Nuo ŠPC 

kiemelio 

išvykstame 

9.45 val. 

 

Edukacinė išvyka į 

Pastrėvio amatų centrą 

A. Pupininkienė 

 

Technologijų 

mokytojai 

Pastrėvys Iki 2015-03-26 registruotis el.p.: 

ala.spc@elektrenai.lt 

Kaina 1 dalyviui – 3 Eur 

2015-04-01 

12.30 val. 

Seminaras „Atnaujinti 

mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rodikliai“. 
Lektorės  - įsivertinimo 

konsultantės Jolita 

Abraškevičienė, Laima 

Janaudienė. 

Seminaras apie atnaujintus 

mokyklos veiklos kokybės 

rodiklius atliepia antrąją 

Valstybinės švietimo 

strategijos prioritetinę kryptį -   

švietimo kokybės kultūra -  ir 

šios krypties uždavinį: 

„sustiprinti esamos padėties 

vertinimo ir rengiamų 

sprendimų poveikio 

išankstinio vertinimo 

gebėjimus ir kokybę, 

organizuojant tyrimais ir 

naujausiomis žiniomis 

pagrįstus susitarimus dėl 

bendrųjų švietimo rezultatų 

kokybės turinio“. 

V. Kandrotienė Direktorių 

pavaduotojai, 

stebėsenos skyrių 

ar poskyrių 

vedėjai, 

įsivertinimo 

grupių 

pirmininkai ir po 

vieną atstovą iš 

mokyklos. 

Švietimo 

paslaugų centras 

Seminaras nemokamas. Seminaras 

finansuojamas iš NMVA vykdomo 

ES socialinio fondo  ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės projekto 

„Kokybės vadybos stiprinimas 

bendrojo lavinimo mokyklose 

(modelių sukūrimas)“ Nr. VP1-2.1-

ŠMM-01-V-03-001. Būtina 

išankstinė registracija iki 2015-03-

26, registruotis telefonu : 39826 

arba el.. paštu: 

vidak.spc@elektrenai.lt 

  Pažymėjimo kaina 1 Eur. 

2015-04-10 

13.00 val. 

Seminaras „Mokinių 

rengimas meninio skaitymo 

konkursui“. Lektorė Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijos 

dėstytoja, aktorė Adrija 

L.Bernatavičienė Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Elektrėnų 

švietimo paslaugų 

centras 

Dalyvių registracija  

iki 2014-03-27 el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

Seminaro kaina – 13 Eur (priklausys 

nuo grupės dydžio) 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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Čepaitė  

Data ir laikas 

bus patikslintas 

Seminaras „Vaikų turizmo 

renginių organizavimas“. 

Lektoriai: Virginija 

Petravičienė, darbų saugos ir 

priešgaisrinės saugos vadovė, 

lektorė. Išduodami specialūs 

pažymėjimai. 

L.Bernatavičienė Mokytojai Elektrėnų 

švietimo paslaugų 

centras 

Dalyvių registracija  

iki 2014-03-10 el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

Seminaro kaina – 10 Eur 

 

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 

2015-03-12 

18.00 val. 

Paskaita „Kaip susitvarkyti 

savo namus“. Paskaitą ves 

Algis Razminas (Anantara 

Das) –  ajurvedos gydytojas, 

psichologas, teisininkas. 

Šioje paskaitoje kalbėsime ką 

žmogaus gyvenime reiškia 

„turėti savo namus“? Beveik 

visi mes norime savo namus 

padaryti jaukiais, tačiau 

dažniausiai jaučiame, kad 

juose pavargstame, nespėjame 

tvarkytis ir kažko trūksta. 

Šioje paskaitoje ir kalbėsime 

kaip tvarkytis namus, kad 

juose jaustumėmės kaip 

danguje, kad juose vyrautų 

harmonija ir ramybė. 

V. Pranckevičienė Savivaldybės 

gyventojai 

Švietimo 

paslaugų centras 

 

2015-03-23 

18.00 val. 

Teatro trupės "Tattva" iš 

Ukrainos spektaklis 

"Pirmasis Žingsnis" pagal 

Levo Tolstojaus kūrybą. 

 Teatras “Tattva”- tai 

populiarūs aktoriai 

keliaujantys po visą pasaulį, 

giliai ir prasmingai perteikia 

vertingas gyvenimo žinias per 

V. Kandrotienė Savivaldybės 

gyventojai 

Švietimo 

paslaugų centras 

 

mailto:lina.spc@elektrenai.lt


vaidinimą. Tai nuostabi 

patirtis ir garantuotos geros 

emocijos. Spektaklio 

pavadinimas “Pirmas 

žingsnis” pavadintas pagal 

L.N Tolstojaus pjesę. 

Profesionalūs aktoriai 

linksmai, emocingai, bet kartu 

ir giliai perteiks naudingas 

žinias gyvenimui bei parodys 

pirmus žingsnius link 

harmoningo, laimingo, mielo 

širdžiai, sveiko pasaulio. 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2015-03-09 

14.00 val. 

Ugdymo karjerai paslaugas 

teikiančių specialistų 

metodinis pasitarimas dėl 

profesinio veiklinimo vizitų 

tęstinumo 2015 m. aptarimo. 

A. Pupininkienė Visus 

besidominčius 

ugdymo karjerai 

veiklomis 

Elektrėnų 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 

2015-03-18 

14.00 val. 

 

Gerosios patirties sklaida 

tema „IT ir lietuvių kalbos 

integracija“ 

V. Kandrotienė 

L. Adomavičiūtė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinė 

mokykla 

 

2015-03-30 Metodinė diena Elektrėnų 

meno mokykloje: 

 

■ 10 val.  Mokytojo Valdo 

Stanaičio (Elektrėnų meno 

mokykla) 

metodinis pranešimas tema 

„Natų rašymo programos 

SIBELIJUS6 pristatymas”, 2 

val. 

■ 12 val. Mokytojos 

metodininkės Reginos 

Bartkienės (Elektrėnų meno 

A. Pupininkienė 

R. Hopenienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikos, dailės 

dalyko pedagogai 

Elektrėnų meno 

mokykla 

 

Didžioji salė 

 

 

 

 

Didžioji salė 

 

 

 

 

Kviečiame atvykti į metodinę dieną 

visų švietimo įstaigų muzikos 

mokytojus ! 



mokykla) metodinis 

pranešimas tema „Vaikų 

vokalo specifika ir lavinimo 

metodai”; 1 val. 

■ 12 val. Mokytojos 

metodininkės Sigutės 

Gervienės (Vievio meno 

mokykla) metodinis 

pranešimas tema 

„Akordeonisto atlikimo 

technikos ugdymo ypatumai“, 

1 val; 

■ 13 val. Mokytojos 

metodininkės Daivos 

Pilkienės (Kaišiadorių meno 

mokykla) metodinis 

pranešimas tema „Geros 

pamokos samprata”, 1 val.; 

■ 13 val. Mokytojo 

metodininko Lino Klebausko 

(Kauno J. Gruodžio 

konservatorija) metodinė 

diskusija tema „Ambušiūro, 

artikuliacijos ir garso įgūdžių 

formavimas, grojant 

saksofonu“,  

1 val.; 

■ 13 val. Mokytojos 

metodininkės Rimos Gritienės 

(Elektrėnų meno mokykla) 

metodinins pranešimas 

“Klausos lavinimo metodika 

smuiko pamokose”, 1 val. 

■ 14 val. Vyr. mokytojos 

Rasos Hopenienės (Elektrėnų 

meno mokykla) atvira pamoka 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 klasė 

 

 

 

 

105 klasė 

 

 

 

Didžioji salė 

 

 

 

 

 

 

116 kab. 

 

 

 

105 klasė 

 

 

 

 

Didžioji salė 

 

 

 

 

 

105 klasė 

 

 

 

 



tema „Muzikos kūrinio 

interpretacija”, 1 val.; 

■ 14 val. Vyr. mokytojo Areto 

Baranausko (Nacionalinė 

M.K.Čiurlionio menų 

mokykla, Vilnius) metodinis 

pranešimas tema 

„Pradedančiojo trimitininko 

grojimo pagrindai“, 2 val.; 

■ 15 val. Mokytojos 

metodininkės Onos 

Navickienės (Elektrėnų meno 

mokykla) metodinė diskusija 

tema „Darbas su 

pradedančiaisiais mokiniais 

fortepijono pamokoje“; 1 val.; 

■ 15 val. Vyr. mokytojos 

Reginos Vaidogienės 

(Elektrėnų meno mokykla) 

metodinis pranešimas tema 

„Parodyk natas kūnu: kūno 

solfedis“, 1 val.; 

■ 16 val. Elektrėnų meno 

mokyklos mokinių koncertas. 

■ 16.30 val. Diskusijos, 

aptarimas. 

 

214 klasė 

 

 

 

 

Didžioji salė 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2015-03-02 

2015-03-31 

Kietaviškių pagrindinės 

mokyklos mokinių dailės 

darbų paroda 

A. Pupininkienė 

A. Taparauskienė 

 

Kietaviškių pagrindinės 

mokyklos mokiniai 

Švietimo paslaugų 

centro II aukštas 

 

2015-03-02 

12.00 val. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių technologijų 

olimpiados „Po kūrėjo delnu 

...“ II - asis etapas.  

 

A. Pupininkienė 

 

7 – 12 kl. mokiniai 

Vertinimo komisija 

Elektrėnų Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 



2015-03-03 

9.00 val. 

Geografijos olimpiados II 

etapas (9-12 kl.) 

L.Bernatavičienė 9-12 kl. mokiniai Elektrinės g. 8, 

buvusiame 

Elektrėnų 

savivaldybės 

pastate 1 aukšte, 

buvusioje tarybos 

salėje) 

 

2015-03-05 

12.00 val. 

8-11 klasių mokinių 

susitelkimo popietė 

"Žingsnis į Gavėnią". 
Popietę ves broliai jonitai. 

 

V. Kandrotienė 

R. Ramanauskienė, M 

Kuliešienė 

Tikybos mokytojai 

8-11 klasių mokiniai 

Elektrėnų 

bažnyčios parapijos 

salė 

 

2015-03-06 

Nuo 11.00 val. 

iki 15.00 val. 

Kaziuko mugė Elektrėnų profesinio 

mokymo centras 

Švietimo įstaigų dailės, 

technologijų mokytojai 

ir visi norintys mokiniai 

Elektrėnų 

profesinio mokymo 

centras 

Norinčių prekiauti prašome 

registruotis iki  

2015 m. kovo 3 d.  

tel. (8 528) 39 523 arba el. p. 

rastine@epmc.lt  

 

2015-03-07 Jaunųjų matematikų 

olimpiada 

V. Kandrotienė Užsiregistravę mokiniai KTU Elektronikos 

rūmai, Kaunas 

 

2015-03-07 

11.00 val. 

 

20-asis prof. K. Baršausko 

fizikos konkursas 

V. Kandrotienė 8-12 kl. mokiniai Kaunas, KTU 

Elektronikos rūmai 

Studentų g. 50, 

325F auditorija 

Mokytojams išankstinė 

registracija iki 2015-03-02. 

2015-03-13 

9.00 val. 

Geografijos olimpiada „Mano 

gaublys (6-8 kl.) 

L.Bernatavičienė 6-8 kl. mokiniai Vieta bus 

patikslinta ŠPC 

įsakyme 

Dalyvių sąrašai teikiami iki 

2015-03-09 L.Bernatavičienei 

2015-03-19 Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra 2015“ 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo įstaigose  

2015-03-19 

10.00 val. 

Raštingiausio aštuntoko 

konkursas 

L.Bernatavičienė 8 kl. mokiniai Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinė 

mokykla 

 

2015-03-18 

10.00 val. 

 

Pradinių klasių mokinių 

matematikos olimpiados II 

etapas 

A. Pupininkienė 

 

4 klasių mokiniai, 

vertinimo komisija 

Buvusiose 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Dėl pavėžėjimo teirautis tel: 

34271 kreiptis į Jurgą 

Martišienę 

mailto:rastine@epmc.lt


Renkamės  

9.45 val. adresu 

Elektrinės g. 8. 

 I aukšto foje  

administracijos 

patalpose, adresu 

Elektrinės g. 8. 

Vertinimo komisija renkasi 

taisyti darbus – 11 val. 

2015-03-23 

14.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės 

tinklinio varžybos  

R. Šarapienė 

V. Kandrotienė 

Berniukų komandos Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

Iki 2015-04-30 Miniatiūrų, eilėraščių 

konkursas „Žodis mano 

širdyje“ 

A.Jokšienė,  

L.Bernatavičienė 

11-12 klasių mokiniai  Nuostatai pridedami 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2015 – 03 – 

3/10/17/24 

17.30 val. 

Efektyvios tėvystės įgūdžių 

mokymo grupė. 

I.Puronienė 

A.Lauciuvienė 

 

Tėvai, globėjai 

(rūpintojai). 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

Užsiregistravę dalyviai.  

2015 – 03 – 17 

13.00 val. 

Metodinis renginys 

socialiniams pedagogams:  

,,Socialinio pedagogo darbo 

funkcijos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“. 

A.Sasnauskienė Socialiniai pedagogai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

Kontaktinis asmuo:  

A.Sasnauskienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

2015 – 03 – 24 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės 
socialinio pedagogo pagalba 

Pylimų vaikų lopšelyje - 

darželyje. 

 

A.Sasnauskienė 

O.Stasiulevičienė 

 Pylimų vaikų lopšelio - 

darželio ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai. 

Pylimų vaikų 

lopšelis - darželis. 

PPT mobilios grupės 

socialinis pedagogas atvyksta 

į įstaigą. 

(8-528) 39 784.  

2015 – 03 – 26 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės 
socialinio pedagogo   pagalba 

Semeliškių vaikų darželyje. 

A.Sasnauskienė 

A.Būdėnienė 

Semeliškių vaikų 

darželio ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai. 

Semeliškių vaikų 

darželis.   

 

PPT mobilios grupės 

socialinis pedagogas atvyksta 

į įstaigą. 

(8-528) 39 784. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENO FAKULTETAS 

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

2015-03-05 

14.00 val. 

Pašnekesiai tarp mūsų 

moterų (apie stilių, 

saviraišką, moterystę, 

taupymą ir keliones iš 

asmeninės patirties). 

Pranešėja: Eugenija Purienė 

A. Pupininkienė Visos norinčios 

dalyvauti moterys 

Švietimo paslaugų 

centras 

2 aukštas, posėdžių 

salė 

Maloniai kviečiu dalyvauti 

visas moteris 

2015-03-12 

Keičiasi 

išvykimo laikas 

– 

 9.00 val.  

 

Pažaislio vienuolynas A. Pupininkienė Tik Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

Kaunas Iš anksto registruotis  

tel 8 686 48914  

Dalyvių grupė – 38 

Kaina asmeniui – 1.45 EUR 

Gido paslaugos grupei – 8,69 

EUR 

2015-03-19 

15.00 val. 

Dekoravimas mozaika 

Lektorė: Vygintė Vaišvilienė, 

„Versmės“ gimnazijos 

technologijų mokytoja 

A. Pupininkienė Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

Švietimo paslaugų 

centras 

2 aukštas, posėdžių 

salė 

Iš anksto registruotis  

tel 8 686 48914  

Dalyvių grupė - 12 

2015-03-26 

11.00 val. 

Praktinis užsiėmimas tema 

„Velykų margučiai“ 

A. Pupininkienė Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

Elektrėnų meno 

mokykla  
Iš anksto registruotis  

tel 8 686 48914  

Dalyvių grupė - 15 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

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

2015-03-03 

15.00 val. 

Paskaita „Smegenų veiklos 

ir atminties stiprinimas“. 

Lektorė – Danutė 

Kameneckienė , greitosios 

pagalbos palaikomojo 

gydymo ir praktikos gydytoja, 

TAU studentė  . 

V. Kandrotienė Sveikos gyvensenos ir 

dvasinio tobulėjimo 

fakulteto studentai 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

2015-03-10 

15.00 val. 

Paskaita „Savimasažas – 

kaip daryti?“ Lektorius-

Aurimas Barkauskas, 

Elektrėnų visuomenės 

sveikatos biuro specialistas 

V. Kandrotienė Sveikos gyvensenos ir 

dvasinio tobulėjimo 

fakulteto studentai 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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2015-03-17 

15.00 val.  

Paskaita „Sveikata jūsų 

rankose“. Lektorė  - Nijolė 

Degutienė sveikos 

gyvensenos žinovė, knygos 

„Mano mamos sveikatos 

knygelė“ autorė. 

V. Kandrotienė Sveikos gyvensenos ir 

dvasinio tobulėjimo 

fakulteto studentai 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt 

2015-03-04 

10.00-11.00 val. 

Ekskursija į Vievio kelių 

muziejų 

L.Bernatavičienė Žmogaus ir socialinės 

aplinkos fakulteto 

studentai 

Vievio kelių 

muziejus 

 

2015-03-18 

15.00 val. 

Paskaita „Pavasarį 

pasitinkant“. Lektorė 

Audronė Jadkonė, vaidilė, 

Senovės Baltų religinės 

bendrijos narė 

L.Bernatavičienė Žmogaus ir socialinės 

aplinkos fakulteto 

studentai 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

2015-03-25 

15.00 val. 

Paskaita „Šeimos sistema. 

Žmogaus vieta gyvenime ir 

šeimos sistemoje“. Fakulteto 

kuratorė Lina Bernatavičienė 

L.Bernatavičienė Žmogaus ir socialinės 

aplinkos fakulteto 

studentai 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

      

 

 

 

mailto:lina.spc@elektrenai.lt


                                                                      
                                                                 

MOKINIŲ EILĖRAŠČIŲ IR MINIATIŪRŲ KONKURSAS 

„ŽODIS MANO ŠIRDYJE“ 

 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

● Konkurso tikslas- atskleisti, kad žodis yra geriausia erdvė augimui, kūrybai, atradimams; padėti 

pajausti žodžio galią; populiarinti ir kūrybiškai interpretuoti lietuvišką žodį, įprasminti jo vertę; 

parodyti savo santykį su kalba. 

● Konkurso tema „Žodis mano širdyje“. 

● Konkurse kviečiami dalyvauti Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo 

mokyklų 11-12 klasių mokiniai. 

● Konkursas vyksta 2015 m. kovo – balandžio mėnesiais.  

● Konkursą organizuoja VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

● Mokiniai darbus konkursui kuria savarankiškai arba vadovaujant mokytojui.  

● Vienas mokinys gali siųsti neribotą kiekį darbų. 

● Dalyvių pateikti kūrybos darbai turi būti originalūs kūriniai. 

● Prie kiekvieno kūrinio turi būti pateikta tokia informacija: autoriaus vardas, pavardė, amžius, 

kūrinio pavadinimas, mokyklos pavadinimas, klasė, mokytojo vardas, pavardė (jei mokinys kūrė 

darbą vadovaujant mokytojui). 

● Darbus prašome atsiųsti iki 2015 metų balandžio 30 d. elektroniniu paštu: 

asta.joksiene@gmail.com. 

● Darbai, gauti po nurodytos datos, nebus vertinami. 

 

III. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

● Atskirai vertinamas kiekvienas kūrybos darbas. 

● Visiems konkurso dalyvius paruošusiems mokytojams bus įteiktos padėkos.  

● Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.  

● Geriausi eilėraščiai ir miniatiūros bus publikuojami spaudoje. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DĖMESIO!!! 
 

Kazy, pasakyk Jonui, 

Jonai, pasakyk Onai, 

Ona, pasakyk, Martynui, 

 

kad 2015 m. kovo 6 d.  

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro sporto salėje   

nuo 11.00 iki 15.00 val. vyks smagus šurmulys – Kaziuko 

mugė, kurioje 

galėsite įsigyti inkilų ir suolų, šaukštų ir puodų, 

 žvakidžių ir karolių, riestainių ir meduolių  

ir daug daug kitų reikalingų gražių daiktų. 

 

Mugėje visus linksmins liaudiškos muzikos atlikėjai,  

savo išmonę ir meistriškumą parodys mokyklos virėjai, 

konditeriai. 

 

Norinčius prekiauti mugėje prašome registruotis iki kovo 3 d. 

 tel. 39 523 arba el. p. rastine@epmc.lt. 
 

Laukiame visų renginyje! 
 
 

Organizatoriai  
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