
PATVIRTINTA 

Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1-70 

 

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 

2022 M. GEGUŽĖS MĖN. 

Eil. 

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

1. 

Gegužės 2 d. 

12.30 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

Seminaras „Kompiuterinių 

programėlių panaudojimas, kuriant 

ugdymo(si) turinį“ 

Lektorė – Božena Čiurlionienė – 

meno daktarė, kompozitorė, 

muzikos ir meninio ugdymo 

mokytoja 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

pedagogai. 

 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Dalyvio mokestis: 

20 Eur/asm. 

Registracija: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/kompiu

teriniu-programeliu-panaudojimas-

kuriant-ugdymosi-turini-2022-05-

02/#support-form 

2. 

Gegužės 2-31 

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 

Tel. (8 340)  51443 

 

Dalyvių grupė suformuota 

3. 

Gegužės 3 d. 

Rajono 

ugdymo 

įstaigose 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

pradinių klasių mokinių dailiojo 

rašto konkursas 

Rajono pradinių klasių 

mokiniai. 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Tel. (8 340)  514Tel. (8 340)  51443 

 

e.paštu: r.steponaviciene@usc.lt 



4. 

Gegužės 3, 10, 

17, 

24, 31 d. 

13.00 val. 

Ukmergės 

tolerancijos 

centras 

(Vasario 16-

osios g. 11) 

Lietuvių kalbos pradmenų kursai 

(A1lygio). 

Kursus ves Snaigė Pocienė, 

Ukmergės Antano Smetonos 

gimnazijos pedagogė. 

 

Ukrainos karo pabėgėliai 

 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

 

 

 

Kursai nemokami 

 

 

5. 

 

Gegužės 3–5 

d. 

Nuotoliniu  

būdu  

Konkursas „Šviesoforas“, skirtas 

pradinių (1–4) klasių mokiniams. 

II etapas  

Rajono pradinių klasių 

moksleiviai I etapo 

nugalėtojai. 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

II etapas vyksta mokyklose, 

nuotoliniu būdu. 

6. 

Gegužės 4 d. 

13 val. 

Ukmergės 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Vidmantas Krikštaponis 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi programų 

finansavimo konkurso vertinimo 

komisijos susirinkimas. 

Vertinimo komisija Vidmantas  

Krikštaponis 

Mob. 8 618  15269 

Grupė suformuota 

7. 

Gegužės 4 d.  

14 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

Dovilė Krupickaitė „Kokių 

paslapčių turi gyventojų balanso 

lygis?“ 

Rajono geografijos 

mokytojai ir moksleiviai 

Vidmantas 

Krikštaponis  

Mob. 8 618  15269 

 

Paskaitos vyks nuotoliniu būdu MS 

Teams platformoje.  

Registracija: 

https://bit.ly/3IkRwNa 

Kviečiame registruotis tiek 

individualiai, tiek ir mokytojus 

registruoti klases. 

8. 

 

Gegužės 4 d. 

12.30 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

Seminaras „Streso įveikimas 

pedagogo darbe“ 

Lektorė – Dalia Elena 

Mickevičiūtė, psichoterapeutė, 

vaikų ir paauglių psichiatrė 

 

ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

pedagogai ir specialistai; 

socialiniai pedagogai; 

mokyklų psichologai; 

neformaliojo švietimo 

teikėjai. 

 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

Dalyvio mokestis: 

20 Eur/asm. 

Registracija: 

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

iveikimas-2022/#support-form 

https://bit.ly/3IkRwNa?fbclid=IwAR3u_9Ml58OqRCER7wRbMRZDh1It9sukKhbD_5JnBy0q3bD2vGCrziZepeg


9. 

 

Gegužės 5 d. 

14.30 val.  

Ukmergės 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rajono pradinių klasių mokinių 

dailiojo rašto konkurso darbų 

vertinimas  

Dailiojo rašto konkurso 

darbų vertinimo 

komisija.  

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

 

10. 

Gegužės 5, 12,  

19, 26 d. 

12.00 val. 

Ukmergės 

tolerancijos 

centras 

(Vasario 16-

osios g. 11) 

Lietuvių kalbos pradmenų kursai 

(A1lygio). 

Kursus ves Snaigė Pocienė, 

Ukmergės Antano Smetonos 

gimnazijos pedagogė. 

 

Ukrainos karo pabėgėliai 

 

 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

 

11. 

Gegužės 5-7 d. 

Lenkija 

  

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys/edukacinė išvyka pagal 

akredituotą kvalifikacijos 

tobulinimo programą, vykdomą ne 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

„Patirtinis ugdymas Lenkijos 

švietimo įstaigose“ (akreditacijos 

Nr. 211000821). 

Rajono ugdymo įstaigų 

vadovai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

Išvykstama gegužės 5 d. 5.00 val. 

nuo Sporto centro 

12. 

Gegužės 6 d. 

 10.00 val. 

„Šilo“ 

progimnazija 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

1–4 klasių mokinių raiškiojo 

skaitymo/deklamavimo konkursas 

„Ir knyga mane augina“ 

Pradinių klasių mokiniai, 

mokyklų etapo 

nugalėtojai. 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Dalyvaujantys konkurse skaitovai 

iki 2022 m. gegužės 4 d. atsiunčia 

užpildytą dalyvio anketą (priedas) 

r.steponaviciene@usc.lt 

13. 

 

Gegužės 10 d. 

12.30 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

Seminaras „Pedagogas įtraukiojo 

ugdymo procese“ 

Lektorė – Rasa Andrejeva, 

Vilniaus lopšelio-darželio 

„Spygliukas“ direktorė, S. Kneipo 

draugijos Vilniaus regiono 

koordinatorė. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

 

Dalyvio mokestis: 

15 Eur/asm. 

Registracija: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/pedago

gas-itraukiojo-ugdymo-procese-

2022-05-10-naujas/#support-form 

14. Gegužės 11 d.  Seminaras pagal kvalifikacijos Rajono fizinio ugdymo Vidmantas Registracija: Rasa Sagaitienė tel. 

mailto:r.steponaviciene@usc.lt


11-16 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

 

 

tobulinimo programą: 

„Lokomociniai gyvūnų imitavimo 

pratimai fizinio ugdymo 

pamokose.“ 

Seminaro lektorius: dr. Andrius 

Norkus 

mokytojai ir sporto 

treneriai 

Krikštaponis   

Mob. 8 618  15269 

 

(8 5) 276 6551 arba el. paštu 

rasa.sagaitiene@lmnsc. 

Mokymų kaina: 25 Eur 

15. 

Gegužės 11 d.  

14 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

Agnė Jasinavičiūtė 

„Kraštovaizdžio įvairovė 

Lietuvoje. Saugomos teritorijos“ 

Rajono geografijos  

mokytojai ir moksleiviai. 

Vidmantas 

Krikštaponis   

Mob. 8 618  15269 

 

Paskaitos vyks nuotoliniu būdu MS 

Teams platformoje. Registracija: 

https://bit.ly/3IkRwNa 

Kviečiame registruotis tiek 

individualiai, tiek ir mokytojus 

registruoti klases. 

16. 

Gegužės 11d. 

9-15val. 

„Balta 

palėpė“, 

Rotušės a. 26, 

Kaunas 

Kvalifikaciniai mokymai „Paauglių 

grupių vedimas, siekiant 

efektyvaus socialinių - emocinių 

kompetencijų ugdymo“. 

LEKTORĖS: Laura Stumbraitytė 

ir Sigita Andriukevičiūtė 

Rajono socialiniai 

pedagogai 

 

Vidmantas 

Krikštaponis   

Mob. 8 618  15269 

 

REGISTRACIJA 

https://forms.gle/aqFwt1JtyXJnXk

xXA 

Mokymų kaina: 40 Eur 

17. 

Gegužės 11 d. 

13.00 val. 

Ukmergės r. 

Veprių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

 

6 valandų modulis/seminaras 

„Mokymąsi aktyvinančių metodų 

taikymas“ pagal ilgalaikę 40 val. 

kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Šiuolaikinės pamokos 

organizavimas“. 

Seminarą ves Rima Jakštienė, 

Ukmergės Jono Basanavičiaus 

mokytoja ekspertė. 

Ukmergės r. Veprių 

mokykla-daugiafunkcis 

centro pedagogai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

Dalyvių grupė suformuota 

18. 

 

Gegužės 12 d. 

13.30 val. 

„Šilo“ 

progimnazija 

 

Gerosios patirties seminaras 

„Informatinio mąstymo ugdymas 

pradinėse klasėse“ 

Seminarą veda jungtinė „Šilo“ 

progimnazijos mokytojų grupė. 

Pradinių klasių 

mokytojai ir švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialistai. 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Renginys nemokamas.  

Trukmė 2,5 ak. val. 

Registracija į renginį vykdoma - 

paštu: r.steponaviciene@usc.lt iki 

gegužės 11 d. 

 

19. Gegužės 12 d. Online mokymai, tema: Skirti pedagogams, Vidmantas Kiekvienam dalyviui bus išduotas 

mailto:rasa.sagaitiene@lmnsc
https://bit.ly/3IkRwNa
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FaqFwt1JtyXJnXkxXA%3Ffbclid%3DIwAR1i1A8jefx0xP2qFztUSleUnUNEqQdF9uUKyOFGxB1oEbh69CY_SworNyU&h=AT33Ge_XF1ZPaonRDjPpCWHuviftTk_Bwzcr0L2beK86F1cwrS3yroig1Bq-zxrDhIve0lfRTXttWepcpPx34XHQpv2yWLxLqVLuD73l4gi1-Neyuwzm5UbtU6qyrptRMm6p&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3UjthogGyjdJ_s8uF1-JxiiPX_v2CvyGavHEaHwlNZKgT29R91Dj6jdz7Z1yGdqW6gAvejsFZNq4YnfyjkD4xXrzXM9uBbgagZE_-t8yH8O86S0Sl7jNLeQBmyB60Jg8VjrZqbqP6p7vbI6_t7I-td
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FaqFwt1JtyXJnXkxXA%3Ffbclid%3DIwAR1i1A8jefx0xP2qFztUSleUnUNEqQdF9uUKyOFGxB1oEbh69CY_SworNyU&h=AT33Ge_XF1ZPaonRDjPpCWHuviftTk_Bwzcr0L2beK86F1cwrS3yroig1Bq-zxrDhIve0lfRTXttWepcpPx34XHQpv2yWLxLqVLuD73l4gi1-Neyuwzm5UbtU6qyrptRMm6p&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3UjthogGyjdJ_s8uF1-JxiiPX_v2CvyGavHEaHwlNZKgT29R91Dj6jdz7Z1yGdqW6gAvejsFZNq4YnfyjkD4xXrzXM9uBbgagZE_-t8yH8O86S0Sl7jNLeQBmyB60Jg8VjrZqbqP6p7vbI6_t7I-td
mailto:r.steponaviciene@usc.lt


15.30 val 

Nuotoliniu 

būdu 

,,Apverstos klasės metodas“! 

Mokymus ves IT specialistas ir 

robotikos mokytojas Vytautas 

Dranseika. 

dirbantiems su 6–12 

metų mokiniais 

Krikštaponis   

Mob. 8 618  15269 

 

mokymų sertifikatas.  

Mokymai nemokami 

Registracija: http://tiny.cc/1w9ruz 

 

20. 

 

Gegužės 12-24 

d. 

Nuotoliniu 

būdu  

Konkursas „Šviesoforas“, skirtas 

pradinių (1–4) klasių mokiniams. 

Regioninis etapas. 

Rajono pradinių klasių 

moksleiviai II etapo 

nugalėtojai. 

 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Regioninis etapas vyksta 

mokyklose, nuotoliniu būdu. 

21. 

 

Gegužės 13 d. 

9.00 val. 

Ukmergės 

lopšelis-

darželis 

„Nykštukas“ 

Gerosios patirties sklaidos 

renginys – atvira veikla 

„Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“, su 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniais. 

Rajono pedagogės, 

dirbančios su mišraus 

amžiaus vaikų grupėmis 

ir ikimokyklinių įstaigų 

pradedančios pedagogės 

(naujai dirbančios 

specialistės (ne ilgiau 

kaip 3 metus)) bei 

dirbančios kaimiškojo 

tipo ikimokyklinėse / 

priešmokyklinėse 

grupėse. 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Renginys nemokamas.  

Trukmė 3 ak. val. 

Registracija į renginį vykdoma el. 

paštu: r.steponaviciene@usc.lt iki 

gegužės 11 d.  

  

 

 

 

22. 

 

Gegužės 17 d. 

13.00 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

Seminaras „Skaitymo, rašymo ir 

kalbėjimo gebėjimų ugdymas 

pasitelkiant STEAM metodiką“ 

Lektore – Dijana Borisovienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja ekspertė, 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojų metodinės grupės 

vadovė. 

 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai; 

neformaliojo švietimo 

mokytojai, auklės. 

 

 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Dalyvio mokestis: 

 20 Eur/asm. 

Registracija: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/skaity

mo-rasymo-ir-kalbejimo-gebejimu-

ugdymas-pasitelkiant-steam-

metodika-2022-05-17/#support-

form 

23. 
Gegužės 18 d. 

 14 val. 

Andrius Balčiūnas „Kaip 

geografinių informacinių sistemų 

Rajono geografijos 

mokytojai ir moksleiviai. 

Vidmantas 

Krikštaponis   

Paskaitos vyks nuotoliniu būdu MS 

Teams platformoje. Registracija: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftiny.cc%2F1w9ruz%3Ffbclid%3DIwAR1OUt26BZoS8YfV4Q2bOjbHxSr6nAa44fdVPphSeYSwdp7O3gxdzACng08&h=AT3KvW0_0MoWd0-dJrexahdboNU23K8B_3n8m4fCI0ubZuYvCvBVSY7IkouSwb2zUA6ivI7uSyaQreM2UI-t1ai8LYDY3n_GhX06LSJcFkFUKEnB9_4h_2Jx0T_1NgWCibvX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fHRRUOY8KbLUu0NuMJyCqS_SST_84Jr3e5ZRAvlqYCkpfeAb86ZYkVIMhT3H7PvT-6KP3-h9Qb318DVVM63PYw6mPIUqtTwC6FZyGBRF4fZPdey0X4UIWIvvEx_UfK6Ud07JzhD61rhfRjKrOK1tEuuOcREHmHzHqiFdbiFaSAcLcKcK2_GPxoxqKEy8OTwbuvOiwXPfhubMwdHk
mailto:r.steponaviciene@usc.lt


Nuotoliniu 

būdu 

taikymas keičia mūsų kasdienį 

gyvenimą?“ 

Mob. 8 618  15269 

 

https://bit.ly/3IkRwNa 

Kviečiame registruotis tiek 

individualiai, tiek ir mokytojus 

registruoti klases. 

24. 

Gegužės 18 d. 

12.30–15.30 

val.  

Renginys vyks 

ZOOM 

platformoje 

Seminaras „Streso įveikimas 

pedagogo darbe: kaip padėti vaikui 

ir sau“.  

Seminarą ves Dalia Elena 

Mickevičiūtė,  psichoterapeutė, 

vaikų ir paauglių psichiatrė 

Ikimokyklinio, bendrojo 

ugdymo ir neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

Registracija 

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

iveikimas-2022/ 

Dalyvio mokestis – 20 Eur. 

25. 

Gegužės 19 d. 

10.00 val. 

Vilnius 

(Arklių g. 18) 

ir Online 

Konferencija „Žingsnis į ateitį – ką 

gali švietimo lyderystė“.  

Švietimo bendruomenė J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

Registracija: Žingsnis į ateitį – 

kokia bus ŠVIETIMO 

LYDERYSTĖ? - ISM 

26. 

Gegužės 20 d. 

Renginys vyks 

ZOOM 

platformoje 

Seminaras „Antikorupcinis 

sąmoningumas šiuolaikinėje 

visuomenėje: kaip tai ugdyti?“ 

Tikslas: suteikti žinių 

antikorupcinio sąmoningumo tema 

bei praktiškai išbandyti įvairias 

antikorupcinio sąmoningumo 

didinimo strategijas ugdymo 

kontekste. Taikant demokratinės 

visuomenės vertybinius principus 

bei kūrybiško mąstymo metodus, 

ugdyti gebėjimus priimti korupcijai 

atsparius sprendimus. 

Seminarą ves jungtinė lektorių 

grupė. 

Bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo ugdymo 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

Seminaras nemokamas, 

trukmė 6 ak. val. 

Dalyviams bus išduoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai. 

Registracija 

https://www.lmnsc.lt/registracija/a

ntikorupcinis-samoningumas-

siuolaikineje-visuomeneje-kaip-tai-

ugdyti-vjfm6/?uid=bb03e43f9b6 

27. 

Gegužės 

21 d. 

Aukštaitija 

8 valandų modulis/seminaras 

„Patirtinis ugdymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“ pagal ilgalaikę 

40 val. kvalifikacijos tobulinimo 

Ukmergės vaikų 

lopšelio-darželio 

„Saulutė“ pedagogai 

 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

Dalyvių grupė suformuota 

https://bit.ly/3IkRwNa
https://lvjc.lt/tikrimokymai/streso-iveikimas-2022/
https://lvjc.lt/tikrimokymai/streso-iveikimas-2022/
https://www.ism.lt/registracija-zingsnis-i-ateiti-kokia-bus-svietimo-lyderyste/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=konferencija_zingsnis_i_ateiti_ka_gali_svietimo_lyderyste&utm_term=2022-05-10
https://www.ism.lt/registracija-zingsnis-i-ateiti-kokia-bus-svietimo-lyderyste/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=konferencija_zingsnis_i_ateiti_ka_gali_svietimo_lyderyste&utm_term=2022-05-10
https://www.ism.lt/registracija-zingsnis-i-ateiti-kokia-bus-svietimo-lyderyste/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=konferencija_zingsnis_i_ateiti_ka_gali_svietimo_lyderyste&utm_term=2022-05-10
https://www.lmnsc.lt/renginys/antikorupcinis-samoningumas-siuolaikineje-visuomeneje-kaip-tai-ugdyti-vjfm6/
https://www.lmnsc.lt/renginys/antikorupcinis-samoningumas-siuolaikineje-visuomeneje-kaip-tai-ugdyti-vjfm6/
https://www.lmnsc.lt/renginys/antikorupcinis-samoningumas-siuolaikineje-visuomeneje-kaip-tai-ugdyti-vjfm6/
https://www.lmnsc.lt/renginys/antikorupcinis-samoningumas-siuolaikineje-visuomeneje-kaip-tai-ugdyti-vjfm6/
https://www.lmnsc.lt/registracija/antikorupcinis-samoningumas-siuolaikineje-visuomeneje-kaip-tai-ugdyti-vjfm6/?uid=bb03e43f9b6
https://www.lmnsc.lt/registracija/antikorupcinis-samoningumas-siuolaikineje-visuomeneje-kaip-tai-ugdyti-vjfm6/?uid=bb03e43f9b6
https://www.lmnsc.lt/registracija/antikorupcinis-samoningumas-siuolaikineje-visuomeneje-kaip-tai-ugdyti-vjfm6/?uid=bb03e43f9b6
https://www.lmnsc.lt/registracija/antikorupcinis-samoningumas-siuolaikineje-visuomeneje-kaip-tai-ugdyti-vjfm6/?uid=bb03e43f9b6


programą „Kultūrinės ir mokėjimo 

mokytis kompetencijų ugdymo 

galimybės netradicinėse erdvėse“. 

Seminarą ves jungtinė lektorių 

grupė. 

28. 

 

Gegužės 25 d. 

12.30 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

Seminaras „Efektyvus pedagogo 

bendravimas su ugdytinių tėvais: 

kaip sutarti ir „nesudegti“ 

Lektorė – Dalia Elena 

Mickevičiūtė – psichoterapeutė, 

vaikų ir paauglių psichiatrė 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai; 

neformaliojo švietimo 

mokytojai, auklės. 

 

 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Dalyvio mokestis: 

20 Eur/asm. 

Registracija: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyv

us-pedagogo-bendravimas-su-

ugdytiniu-tevais-kaip-sutarti-ir-

nesudegti-2022-geguze/#support-

form t 

29. 

Gegužės 25 d.  

11-16 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

Seminaras pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą: 

„Kūrybiškas nestabilių paviršių ir 

kamuolių panaudojimas 

neformaliojo sportinio švietimo 

užsiėmimuose ir fizinio ugdymo 

pamokose“ 

Rajono fizinio ugdymo 

mokytojai ir sporto 

treneriai 

Vidmantas 

Krikštaponis   

Mob. 8 618  15269 

 

Registracija: Rasa Sagaitienė tel. 

(8 5) 276 6551 arba el. paštu 

rasa.sagaitiene@lmnsc. 

Mokymų kaina: 25 Eur 

 

30. 

Gegužės 25 d. 

13.00-17.00 

val. 

Nuotoliniu 

būdu 

Seminaras „Kelias į sėkmingą 

bendradarbiavimą mokykloje per 

empatiją ir atjautą sau“. 

Seminarą ves Gabrielė Rimkutė, 

psichologijos bei sociologijos 

išsilavinimą turinti lektorė. 

Ugdymo įstaigų 

pedagogai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

Registracija 

https://www.mtc.lt/lt/renginiai/664/

kelias-i-sekminga-

bendradarbiavima-mokykloje-per-

empatija-ir-atjauta-sau 

Kaina 35Eur/asm. 

31. 

Gegužės 26 d. 

14.00 val.  

Renginys vyks 

ZOOM 

platformoje 

Seminaras „Alternatyvios 

komunikacijos reikšmė ir 

naudojimas dirbant su autistiškais 

vaikais“.  

Seminarą ves: Jurga Klimkienė – 

specialioji pedagogė ekspertė, 

lavinamosios klasės mokytoja ir 

Sigita Bajerčiūtė – specialioji 

Švietimo pagalbos 

specialistams, 

mokytojams 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

 

 

Registracija 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/alternat

yvios-komunikacijos-reiksme-ir-

naudojimas-dirbant-su-autistiskais-

vaikais-2022-05-26/#support-form 

Kaina 20Eur/asm. 



pedagogė metodininkė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

32. 

 

Gegužės 28 d. 

VU MIF, 

Naugarduko g. 

24, Vilnius. 

Lietuvos Pradinukų matematikos 

olimpiados šalies etapas 

Rajoninio pradinukų 

matematikos olimpiados 

nugalėtojai  

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

 

33. 

Gegužės 30 d. 

10.00 val.  

Renginys vyks 

ZOOM 

platformoje 

40 akad. val. mokymai  

„Mokytojo padėjėjo rengimas: 

veikla ir ugdymo procesas“. 

Mokymų tikslas – suteikti 

mokytojo padėjėjams bendrųjų ir 

specialiųjų pedagogikos bei 

psichologijos žinių ir praktinių 

gebėjimų. 

Seminarą ves jungtinė lektorių 

grupė. 

Mokytojų padėjėjai J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

Registracija 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/mokyto

jo-padejejo-rengimas-2022-

birzelis/#support-form 

Kaina 40Eur/asm. 

Baigusiesiems kursus 

išduodamas kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimas. 

34 

Gegužės 31d.  

12.00 val. 

Mokyklų 

tobulinimo 

centras 

Vilniaus g. 39, 

Vilnius 

Praktiniai Lego Serious Play 

mokymai darbui su moksleiviais. 

Seminaro tikslas: atskleisti 

praktines Lego Serious Play 

metodikos pritaikymo galimybes 

darbui su 8-12 klasių moksleiviais. 

Lektorės: Ugnė Bagušinskaitė  ir 

Audronė Zdanevičienė Vytauto 

Didžiojo universitetas, Minded 

VDU. 

Ugdymo įstaigų 

pedagogai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340)  51443 

 

Registracija 

https://www.mtc.lt/lt/renginiai/667/

praktiniai-lego-serious-play-

mokymai-darbui-su-moksleiviais 

Kaina 35Eur/asm. 

35. 

 

Gegužės –  

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 

Rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogai ir jų 

ugdytiniai 

 

Sonata Liogienė 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Projekto kontaktinis asmuo: 

sonatapauryte@inbox.lt. 

 



kitais mieste esančiais objektais, 

bei jų paskirtimi. 

36. 

Gegužės mėn. 

 

Projektas „MĄSTAU, KURIU, 

PRAMOGŲ PARKĄ TURIU“. 

Projekto tikslas - stiprinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų matematinius 

gebėjimus, laiduojant vaiko 

asmenybės skleidimąsi ugdyti 

bendradarbiavimo ir problemų 

sprendimo, loginio mąstymo 

įgūdžius 

Rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai ir jų 

pedagogai. 

 

Rosita 

Kasnikauskaitė 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340)  51443 

 

Projekto kontaktinis asmuo: 

kasnikauskaiterosita@gmail.com 

 

 

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 


