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UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 

2022 M. KOVO MĖN. 

Eil. 

Nr. 
Laikas, vieta Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas, tel. Papildoma informacija 

1. Kovo 1 d.  

Ugdymo įstaigose, 

kuriose vykdomas 

pradinis ugdymas. 

Rajoninė 2-4 klasių 

mokinių Pasaulio 

pažinimo olimpiada 

„Mano gaublys“ 

Rajono 2-4 klasių moksleiviai R. Steponavičienė  

51443 

Dalyvių paraiškos teikiamos 

el.paštu: r.steponaviciene@usc.lt iki 

2022 m. vasario 28 d. 

2. Kovo 2 ir 3 dienomis  

13 val  

Nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

Mokymai pagal ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos (40 ak. val.) 

„Inovacijomis grįstas 

priešmokyklinis 

ugdymas“ I ir II 

modulius. 

Mokymus veda lektorės:  

Rita Motiejūnienė, 

Ukmergės lopšelio-

darželio ,,Nykštukas“ 

direktorė; 

Aušra Danielienė, 

Ukmergės lopšelio-

darželio ,,Nykštukas“ 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai ir pavaduotojai 

ugdymui arba įstaigos vadovai. 

R. Steponavičienė  

51443 

 

Renginio kaina: 

15 €/ asm. 

Registracija: elektroniniu paštu: 

r.steponaviciene@usc.lt iki kovo 1 

d.  

Prisijungimo nuorodos prie 

„ZOOM“ platformos bus atsiųstos 

el. laišku po registracijos. 

 

mailto:r.steponaviciene@usc.lt


3. Kovo 2-3 d.  

Ugdymo įstaigose, 

kuriose vykdomas 

bendrasis  ugdymas. 

 

Respublikinė 6-12 kl. 

moksleivių Pasaulio 

pažinimo olimpiada 

„Mano gaublys“ 

Rajono 6-12 klasių moksleiviai V. Krikštaponis  

+37061815269 

Vertinimo protokolus pateikti 

v.krikstaponis@usc.lt iki kovo 8 d. 

4. Kovo 5 d. 

Nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

X Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiada 

Rajono mokinių muzikos 

olimpiados I vietos laimėtojas 

R. Steponavičienė  

51443 

 

 

5. Kovo 5 d. 

Nuotoliniu būdu 

 

Respublikinis anglų 

kalbos konkursas (9-10 

kl.) 

Rajono anglų kalbos konkurso 

(9-10 kl.) I vietos laimėtojas 

R. Steponavičienė  

51443 

 

 

6. Kovo 9 d. 15 val.  

Nuotoliniu būdu 

Renginys „Aš esu savo 

karjeros kūrėjas“. 

Lektorė: Inga Švedienė 

karjeros ir koučingo 

specialistė, karjeros 

klausimais su 

moksleiviais dirbanti jau 

dešimt metų. 

Rajono 9-11 klasių moksleiviai 

bei klasių vadovai, karjeros 

specialistai. 

 

V. Krikštaponis  

+37061815269 

 

Registracija į renginį per 
https://www.semiplius.lt 

 Į renginį užsiregistravęs klasės 

vadovas / ugdymo karjeros 

specialistas turi galimybę dalintis 

prisijungimo nuoroda arba 

retransliuoti paskaitą mokiniams. 

Renginio kaina 25,00 Eur. 

7. Kovo 18 d. 

Nuotoliniu būdu 

Seminaras „STEAM 

pasakose: nuo idėjos iki 

įgyvendinimo“. (6 akad. 

val.) 

Seminarą veda: 

 Laura Bajoriūnė ir Mireta 

Visockienė, edukologės, 

STEAM ugdymo 

praktikės, knygų „PYKŠT 

ir POKŠT eksperimentai“ 

autorės 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams, neformaliojo 

švietimo mokytojams 

R. Steponavičienė  

51443 

 

Renginio kaina: 

25 €/ asm. 

Registracija: 
https://lvjc.lt/tikrimokymai/steam-pasakose-

nuo-idejos-iki-igyvendinimo-2022-04-

14/?fbclid=IwAR2FCUyCBJV9DjwHPMYt

pVsyxWhTQGWjw4dlZs_MClwkvWoxacb

_ouwPaL0 

mailto:v.krikstaponis@usc.lt
https://66qxi.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pfnspn4Rq7wEhiPPM6cScdlafaEUL84xUhmhDvM9QzYZmlvhG6fSX2EvvfA7P2c0TE4PK2Cqm9z6axfXZ2hayC2AWuS42gOGh0JW6ML2ACvk9pCknQgOzWVmBzSw5ZbkW6jYFaLRkZDeMxSBn7w-6Y-60dOfXU05OifjHhYbaWGEwEPhPToW3zrLOBgrhQEEZr37jMwlyGEa1ZVmt5fXcSsPpjHstOlMI6gQSvkjtiymqeqmnM8Y1YUV6bmL9LwLbnu0Iyw4TJBH8GfxgR6tOwjG_OmaZtOj
https://66qxi.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pfnspn4Rq7wEhiPPM6cScdlafaEUL84xUhmhDvM9QzYZmlvhG6fSX2EvvfA7P2c0TE4PK2Cqm9z6axfXZ2hayC2AWuS42gOGh0JW6ML2ACvk9pCknQgOzWVmBzSw5ZbkW6jYFaLRkZDeMxSBn7w-6Y-60dOfXU05OifjHhYbaWGEwEPhPToW3zrLOBgrhQEEZr37jMwlyGEa1ZVmt5fXcSsPpjHstOlMI6gQSvkjtiymqeqmnM8Y1YUV6bmL9LwLbnu0Iyw4TJBH8GfxgR6tOwjG_OmaZtOj


8. Kovo 21 d. 

Nuotoliniu būdu 

Akcija „Spalvotos 

kojinės“, skirta Pasaulinės 

Dauno sindromo dienos 

minėjimui. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai ir pradinių klasių 

moksleiviai, jų pedagogai ir 

tėveliai. 

R. Steponavičienė  

51443 

 

 

9. Kovo 1-31 d.  

Nuotoliniu būdu  

Zoom platformoje 

 

 

 

 

 

 

180 val. pedagoginių 

psichologinių žinių 

kursas. 

Kursus ves jungtinė 

lektorių grupė. 

 

 

 

 

Kursas skirtas asmenims, 

besirengiantiems dirbti ir 

dirbantiems pirminio profesinio 

mokymo profesijos mokytoju 

arba neformaliojo vaikų 

švietimo (išskyrus ikimokyklinį 

ir priešmokyklinį ugdymą) 

mokytoju ir neturintiems 

pedagogo kvalifikacijos 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

Dalyvių grupė suformuota 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kovo 1-24 d. 

 

 

 

 

I-asis respublikinis 

neformaliojo ir bendrojo 

ugdymo įstaigų mokinių 

virtualus konkursas-

paroda „Jonas Mekas ir 

avangardo menas“. 

Respublikos neformaliojo ir 

bendrojo ugdymo įstaigų 

mokiniai (7-19 metų) 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

Iki 2022 m. kovo 24 d. darbus siųsti 

el. p.  

kristinadaruliene@gmail.com 

 

 

 

11. Kovo 3,10,17,24,31 

9.30-11.30 val. 

Ukmergės socialinių 

paslaugų centro dienos 

socialinės globos 

skyrius  

(Vilniaus g. 87, 

Ukmergė) 

Mokymai pagal ilgalaikę 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą ,,Geštalto 

terapijos metodų taikymas 

socialiniame darbe”. 

Mokymus ves Rimantas 

Pakėnas, geštalto 

psichoterapijos praktikas. 

Ukmergės Socialinių paslaugų 

centro socialiniai darbuotojai ir 

suaugę sutrikusio intelekto ar 

kompleksinę negalią turintys 

asmenys  

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

Dalyvių grupė suformuota 

 

 

 

 

 

 

12. Iki kovo 4 d. 

 

 

 

 

 

Tarptautinis epistolinio 

rašinio konkursas. 

Konkurso tema 

„Parašykite laišką 

įtakingam asmeniui apie 

tai, kodėl ir kaip imtis 

Rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai iki 15 m. 

amžiaus 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

Iki 2022 m. kovo 2 d. darbus siųsti 

el. p. j.gelunaite@usc.lt 

 

 

 

mailto:kristinadaruliene@gmail.com
mailto:j.gelunaite@usc.lt


 veiksmų dėl klimato 

kaitos“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kovo 4 d. 

13.00 val.  

Siesikų gimnazija 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymai pagal ilgalaikę 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Psichologinio 

atsparumo ir bendrųjų 

psichosocialinių 

kompetencijų ugdymas“. 

Mokymus ves 

psichologas, 

psichoterapeutas Evaldas 

Karmaza. 

Siesikų gimnazijos pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

Dalyvių grupė suformuota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kovo 7 d. 

14.00-18.30 val.  

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 val. nuotolinės lietuvių 

kalbos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos seminaras 

„A. Škėmos kūryba 

mokykloje“.  

Seminaro lektorė-Onutė 

Baumilienė, lietuvių 

kalbos mokytoja ekspertė, 

lektorė; vadovėlių, 

straipsnių, skaitmeninių 

mokomųjų priemonių 

(bendra) autorė; 

atnaujinamų Bendrųjų 

programų ugdymo turinio 

metodininkė. 

Programa skirta lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytojams, 

dirbantiems 9-12 klasėse 

 

 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracija į renginį 
https://vikc.lt/lt/register-seminar_10/  
Seminaro kaina 45 eur/asm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kovo 7-10 d. 

Nuotoliniu būdu 

 

Mokymai pagal ilgalaikę 

programą 

,,Sauga organizuojant 

vaikų turizmo renginius, 

Kursas skirtas asmenims, 

organizuojantiems 

pasiruošimą turizmo renginiui 

ir jam vadovaujantis 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

Dalyvių grupė suformuota 

 

 

https://vikc.lt/lt/register-seminar_10/


 

 

 

 

 

 

 

 

renginių pravedimo 

tvarka ir pedagogų 

gebėjimų formavimas 

rengiant vaikų saugos 

dokumentus“.  

Mokymus ves VŠĮ 

„Viskas darbdaviams“ 

lektoriai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Kovo 10 d. 12 val. 

Vilnius. Vieta bus 

patikslinta. 

Seminaras „Klimatas: nuo 

mokyklos iki globalinių 

problemų”. 

Seminaro trukmė 6 val. 

Geografijos mokytojai V. Krikštaponis  

+37061815269 

Registracija: 

https://www.epazymejimas.lt/participants/si

gnup/zyfQ88MsaKgfnDQj5yHugdeZygY6r

x2306FZjn1iDQTPv0GUwQaeayFRduruE

BMh 

Seminaras mokamas.  

17. Kovo 15 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiniai mokymai 

„Vadovo teisės, pareigos, 

atsakomybės ir 

besivystanti praktika“ 

Mokymus ves Raimonda 

Joskaudienė, civilinės ir 

komercinės teisės 

praktikė, daugelio 

straipsnių ir knygų autorė, 

lektorė, konsultantė. 

Švietimo įstaigų vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymų kaina 12 €/asm. 

Registracija 

https://www.pedagogas.lt/renginys/vadovo-

teises-pareigos-atsakomybes-ir-besivystanti-

praktika-8020 
 

 

 

 

 

 

 

18. Kovo 16 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

 

 

Praktiniai mokymai 

„Įtraukusis ugdymas: kaip 

klasėje ugdyti kitakalbį 

mokinį?“ 

Mokymus ves Greta 

Botyriūtė-Skiotienė,  

Vilniaus lietuvių namų 

Mokyklų vadovai, lietuvių 

kalbos ir literatūros, pradinio 

ugdymo mokytojai, klasių 

auklėtojai 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

Mokymų kaina 12 €/asm. 

Registracija 

https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusi

s-ugdymas-kaip-klaseje-ugdyti-kitakalbi-

mokini-8024 

 

 

https://www.epazymejimas.lt/participants/signup/zyfQ88MsaKgfnDQj5yHugdeZygY6rx2306FZjn1iDQTPv0GUwQaeayFRduruEBMh
https://www.epazymejimas.lt/participants/signup/zyfQ88MsaKgfnDQj5yHugdeZygY6rx2306FZjn1iDQTPv0GUwQaeayFRduruEBMh
https://www.epazymejimas.lt/participants/signup/zyfQ88MsaKgfnDQj5yHugdeZygY6rx2306FZjn1iDQTPv0GUwQaeayFRduruEBMh
https://www.epazymejimas.lt/participants/signup/zyfQ88MsaKgfnDQj5yHugdeZygY6rx2306FZjn1iDQTPv0GUwQaeayFRduruEBMh
https://www.pedagogas.lt/renginys/vadovo-teises-pareigos-atsakomybes-ir-besivystanti-praktika-8020
https://www.pedagogas.lt/renginys/vadovo-teises-pareigos-atsakomybes-ir-besivystanti-praktika-8020
https://www.pedagogas.lt/renginys/vadovo-teises-pareigos-atsakomybes-ir-besivystanti-praktika-8020
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-kaip-klaseje-ugdyti-kitakalbi-mokini-8024
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-kaip-klaseje-ugdyti-kitakalbi-mokini-8024
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-kaip-klaseje-ugdyti-kitakalbi-mokini-8024


 

lietuvių kalbos mokytoja.    

19. Kovo 17 d. 

8.00-11.00 val. 

Rajono mokyklose 

Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra” 

Rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų 1-12 klasių mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių grupė suformuota 

 

20. Kovo 17 d. 

9.00 - 12.00 val. 

Rajono mokyklose 

34-oji geografijos 

olimpiada (rajono etapas) 

Rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų 9-12 klasių mokiniai 

V. Krikštaponis 

+37061815269 

Dalyvių grupė suformuota 

 

21. Kovo 17–18 d.  

15.00-17.30 

Nuotoliniu būdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorikų mokykla 

„Archeologija – praeities 

pasaulio atkūrimas“. 

Dr. Justina Kozakaitė 

„Ligos, formuojančios 

žmonijos istoriją" (kovo 

17 d., 15-16 val.). Prof. 

dr. Albinas Kuncevičius 

„Ką archeologams gali 

papasakoti kokliai?“ 

(kovo 17 d., 16.30-17.30 

val.). Dokt. Auksė 

Rusteikytė „Praeities 

mitybos laboratorija: 

plika akimi nematomi 

maisto pėdsakai 

archeologijoje“ (kovo 18 

d., 15-16 val.). Doc. Dr. 

Giedrė Piličiauskienė 

„Gyvūnai, formuojantys 

žmonijos istoriją“ (kovo 

18 d. 16.30-17.30 val.). 

Šalies bendrojo ugdymo 

mokyklų 9–12 klasių mokiniai, 

besidomintys istorija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracija iki kovo 7 d.: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSfPuRKPZwMbgLsHZQ_rUT1djSs_Bwp

aYBh5PGC0_k_jjZEX_Q/viewform 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPuRKPZwMbgLsHZQ_rUT1djSs_BwpaYBh5PGC0_k_jjZEX_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPuRKPZwMbgLsHZQ_rUT1djSs_BwpaYBh5PGC0_k_jjZEX_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPuRKPZwMbgLsHZQ_rUT1djSs_BwpaYBh5PGC0_k_jjZEX_Q/viewform


22. Kovo 19 d. 

11.00-15.00 val. 

VU Matematikos ir 

informatikos fakultetas 

Naugarduko g. 24, 

Vilnius 

VU MIF matematikos 

olimpiada. 

 
 

 

 

 

Konkurse dalyvauja 9-12 

klasių mokiniai. 

 

 
 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

Dalyvių išankstinė registracija yra 

būtina. Ji vyks iki 2022 metų kovo 

17 d. 17 val. Taip pat yra būtina 

atvykus į Olimpiadą pateikti 

organizatoriams atspausdintą, 

užpildytą ir pasirašytą sutikimą dėl 

asmens duomenų naudojimo. 

23. Kovo 23 d.  

14.00-17.30 

Nuotoliniu būdu 

ZOOM platforma 

Seminaras ,,Skaitymo, 

rašymo ir kalbėjimo 

gebėjimų ugdymas 

mokykloje”. 

 Lektorė – Auksė 

Pukinskienė, Kauno 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja ekspertė, 

lietuvių kalbos vadovėlių, 

leidinių savarankiškam 

mokymuisi ir EDUKA 

klasės skaitmeninių 

užduočių autorė. 

Bendrojo ugdymo įstaigų 

pedagogai 
 

 

 

 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracija į renginį: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/skaitymo-

rasymo-ir-kalbejimo-gebejimu-ugdymas-

mokykloje-2022-03-23/#support-form 

Seminaro kaina 20 eur/asm. 

 

 

 

 

 

24. Kovo 24 d.  

10.00-13.10 

Nuotoliniu būdu 

ZOOM platforma 
 

 

 

 

 

Seminaras ,,Darbuotoją ar 

mokinį auginančios 

grįžtamojo ryšio kultūros 

mokykloje kūrimas”. 

Lektorius-Rytis 

Komičius, Vilniaus 

Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius ir 

anglų kalbos bei 

psichologijos mokytojas. 

Bendrojo ugdymo įstaigų 

pedagogai 
 

 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracija į renginį: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/darbuotoja-

auginancios-griztamojo-rysio-kulturos-

kurimas-2022-02-17/#support-form 

Seminaro kaina 20 eur/asm. 

 

 

 

 

http://mif.vu.lt/matematikos-olimpiados/wp-content/uploads/2022/02/SutikimasDADN.docx
https://lvjc.lt/tikrimokymai/skaitymo-rasymo-ir-kalbejimo-gebejimu-ugdymas-mokykloje-2022-03-23/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/skaitymo-rasymo-ir-kalbejimo-gebejimu-ugdymas-mokykloje-2022-03-23/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/skaitymo-rasymo-ir-kalbejimo-gebejimu-ugdymas-mokykloje-2022-03-23/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/darbuotoja-auginancios-griztamojo-rysio-kulturos-kurimas-2022-02-17/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/darbuotoja-auginancios-griztamojo-rysio-kulturos-kurimas-2022-02-17/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/darbuotoja-auginancios-griztamojo-rysio-kulturos-kurimas-2022-02-17/#support-form


25. Kovo 24 d.  

14.00-17.10 

Nuotoliniu būdu 

ZOOM platforma 
 

 

 

 

 

Seminaras „Efektyvi 

hibridinė pamoka turint 

minimalius techninius 

išteklius“. 

Lektorius-Rytis 

Komičius, Vilniaus 

Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius ir 

anglų kalbos bei 

psichologijos mokytojas. 

Mokytojai, mokyklų vadovai, 

pagalbos mokiniui specialistai 

 
 
 
 
 
 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

Registracija į renginį: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-

hibridine-pamoka-turint-minimalius-

techninius-isteklius-2022-02-18/#support-

form 

Seminaro kaina 20 eur/asm. 

 

 

 

 

26. Kovo 24-26d. 

Nuotoliniu būdu 

29-oji Lietuvos mokinių 

rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos 

olimpiada (10–11 kl.) 

Rajono mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada (10–11 kl.) I vietos 

laimėtojas 

R. Steponavičienė  

51443 

 

 

27. Kovo 28 ir 29 dienomis 

Nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

Mokymai pagal ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos (40 ak. val.) 

„Inovatyvus 

ikimokyklinis ugdymas. 

Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos 

priemonių rinkiniais?“ I ir 

III modulius. 

Mokymus veda lektorės: 

Meilė Jasevičienė, 

Ukmergės lopšelio-

darželio ,,Eglutė“ 

direktorė. 

Rita Pumputienė, 

Ukmergės vaikų lopšelio-

darželio ,,Eglutė" 

direktoriaus pavaduotoja 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai ir pavaduotojai 

ugdymui arba įstaigos vadovai. 

R. Steponavičienė  

51443 

Renginio kaina: 

15 €/ asm. 

Registracija: elektroniniu paštu: 

r.steponaviciene@usc.lt iki  kovo 25 d.  

Prisijungimo nuorodos prie 

„ZOOM“ platformos bus atsiųstos 

el. laišku po registracijos. 

 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-2022-02-18/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-2022-02-18/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-2022-02-18/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-2022-02-18/#support-form
mailto:r.steponaviciene@usc.lt


ugdymui. 

28. Kovo 30 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

 

 

 

 

 

Praktiniai mokymai 

„Efektyvūs drausminimo 

metodai ir jų taikymo 

psichologiniai aspektai“. 

Mokymus ves Laura 

Dubosaitė, psichologė, 

LMTA pedagogikos 

katedros lektorė. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

pedagogams ir visiems, kurie 

nori įgyti mokytojams 

reikalingų psichologinių bei 

pedagoginių kompetencijų, 

koreguojant mokinių 

netinkamą elgesį ir palaikant 

klasėje palankią mokymui ir 

mokymuisi aplinką. 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymų kaina 12 €/asm. 

Registracija  

https://www.pedagogas.lt/renginys/efektyvu

s-drausminimo-metodai-ir-ju-taikymo-

psichologiniai-aspektai-8025 

 

 

 

29. Kovo mėn. – 

Rugsėjo mėn 

Projektas „LANGAS Į 

UKMERGĘ“.  

Projektas skirtas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pažinimo ir 

socialinės kompetencijų 

plėtojimui, supažindinant 

juos su gimtojo miesto 

istorija, architektūra ir 

kitais mieste esančiais 

objektais, bei jų 

paskirtimi. 

Rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogai ir jų 

ugdytiniai 

S. Liogienė 

R. Steponavičienė  

51443 

Projekto kontaktinis asmuo: 

sonatapauryte@inbox.lt. 

30. Kovo mėn. – 

Gegužės mėn. 

Projektas „MĄSTAU, 

KURIU, PRAMOGŲ 

PARKĄ TURIU“. 

Projekto tikslas - stiprinti 

ikimokyklinio ir 

Rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai ir jų 

pedagogai. 

R. Kasnikauskaitė 

R. Steponavičienė  

51443 

Projekto kontaktinis asmuo: 

kasnikauskaiterosita@gmail.com 

https://www.pedagogas.lt/renginys/efektyvus-drausminimo-metodai-ir-ju-taikymo-psichologiniai-aspektai-8025
https://www.pedagogas.lt/renginys/efektyvus-drausminimo-metodai-ir-ju-taikymo-psichologiniai-aspektai-8025
https://www.pedagogas.lt/renginys/efektyvus-drausminimo-metodai-ir-ju-taikymo-psichologiniai-aspektai-8025


priešmokyklinio amžiaus 

vaikų matematinius 

gebėjimus, laiduojant 

vaiko asmenybės 

skleidimąsi ugdyti 

bendradarbiavimo ir 

problemų sprendimo, 

loginio mąstymo 

įgūdžius. 

 

P. s. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą ir laiką, papildyti planą naujais renginiais. Išsamesnę informaciją apie kiekvieną renginį pateiksime 

siųsdami į ugdymo įstaigas atskirus raštus. 

 Planą sudarė metodininkai: Jolanta Gelūnaitė, Vidmantas Krikštaponis, Rita Steponavičienė 


