
 

PATVIRTINTA 

Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-112 
 

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS  

2022 M. SPALIO MĖN. 

Eil. 

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

1. Spalio 1 d. 

10.00-16.00 val. 

VšĮ ‚Lukenskų 

namai“, 

Kultuvėnų 

kaimas, Veprių 

sen., Ukmergės r. 

Mokymai „Performansų kūrimas, 

konceptualusis menas“. Mokymus ves 

jungtinė lektorių grupė. 

 

 

Kultūros darbuotojai, 

pedagogai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Dalyvių grupė suformuota 

2. Spalio 3-22 d.  

Nuotoliniu būdu 

Zoom 

platformoje  

Mokymai pagal ilgalaikę kvalifikacijos 

tobulinimo programą ,,Sauga 

organizuojant vaikų turizmo renginius, 

renginių pravedimo tvarka ir pedagogų 

gebėjimų formavimas rengiant vaikų 

saugos dokumentus“.  

Mokymus ves VšĮ „Viskas darbdaviams“ 

lektoriai. 

Bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo pedagogai  

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Dalyvių grupė suformuota  

3. 

 

Spalio 4,11,18,25 

d. 

14.00-17.00 val. 

„Šilo“ 

progimnazija  

Mokymai pagal ilgalaikę kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Kolegialaus ryšio 

metodo mokymai ir įgyvendinimas“. 

Mokymus ves Edita Usonienė, Ukmergės 

Dukstynos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja, NŠA Mokyklų 

veiklos kokybės įsivertinimo ir švietimo 

konsultantė. 

„Šilo“ progimnazijos 

pedagogai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Dalyvių grupė suformuota 



4. 

 

Spalio 3-31 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 

5. 

 

Spalio 4 d.  

13.00-14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Praktiniai mokymai „Kaip organizuoti 

įtraukiantį patyriminį ugdymą lauke?“  

(4 ak. val. ) 

Lektorė Rūta Petrylaitė 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, 

neformaliojo ugdymo 

mokytojams bei kitiems 

specialistams, kam 

svarbu ir įdomu 

organizuoti įtraukiantį, 

prasmingą ir patyriminį 

ugdymą lauke. 

R. Steponavičienė  

tel. (8 340) 51443 

Mokymų kaina - 16,00 € 

Registracija: 

https://www.ugdymomeist

rai.lt/courses/Kaip-

organizuoti-itraukianti-

patyrimini-ugdyma-lauke 

6. 

 

Spalio 4 d.  

15.00-16.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

Praktinis vebinaras „Efektyvus ir 

kūrybiškas Steam ugdymas pamokose: nuo 

ko pradėti?“ 

(4 ak. val.) 

Mokymų lektorė Goda Kovalenkienė — 

VGTU inžinerijos licėjaus muzikos 

mokytoja ekspertė, etnomuzikologė. 

bendrojo ugdymo 

mokyklų dalyko 

mokytojams ir visiems, 

kurie nori įgyti 

papildomų žinių apie 

efektyvų ir kūrybišką 

STEAM ugdymą 

pamokose. 

R. Steponavičienė  

tel. (8 340) 51443 

Vebinaro kaina 19 €/asm. 

Registracija: 

https://www.ugdymomeist

rai.lt/courses/Efektyvus-ir-

kurybiskas-STEAM-

ugdymas-pamokose-nuo-

ko-

pradeti?fbclid=IwAR1bZU

PGW11ONk7dsoQQjpWf

mc_nyPKi_38fzNcgqeaB

MIahmulZCRXsHqc 

 

 

https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Efektyvus-ir-kurybiskas-STEAM-ugdymas-pamokose-nuo-ko-pradeti?fbclid=IwAR1bZUPGW11ONk7dsoQQjpWfmc_nyPKi_38fzNcgqeaBMIahmulZCRXsHqc
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Efektyvus-ir-kurybiskas-STEAM-ugdymas-pamokose-nuo-ko-pradeti?fbclid=IwAR1bZUPGW11ONk7dsoQQjpWfmc_nyPKi_38fzNcgqeaBMIahmulZCRXsHqc
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Efektyvus-ir-kurybiskas-STEAM-ugdymas-pamokose-nuo-ko-pradeti?fbclid=IwAR1bZUPGW11ONk7dsoQQjpWfmc_nyPKi_38fzNcgqeaBMIahmulZCRXsHqc
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Efektyvus-ir-kurybiskas-STEAM-ugdymas-pamokose-nuo-ko-pradeti?fbclid=IwAR1bZUPGW11ONk7dsoQQjpWfmc_nyPKi_38fzNcgqeaBMIahmulZCRXsHqc
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Efektyvus-ir-kurybiskas-STEAM-ugdymas-pamokose-nuo-ko-pradeti?fbclid=IwAR1bZUPGW11ONk7dsoQQjpWfmc_nyPKi_38fzNcgqeaBMIahmulZCRXsHqc
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Efektyvus-ir-kurybiskas-STEAM-ugdymas-pamokose-nuo-ko-pradeti?fbclid=IwAR1bZUPGW11ONk7dsoQQjpWfmc_nyPKi_38fzNcgqeaBMIahmulZCRXsHqc
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Efektyvus-ir-kurybiskas-STEAM-ugdymas-pamokose-nuo-ko-pradeti?fbclid=IwAR1bZUPGW11ONk7dsoQQjpWfmc_nyPKi_38fzNcgqeaBMIahmulZCRXsHqc
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Efektyvus-ir-kurybiskas-STEAM-ugdymas-pamokose-nuo-ko-pradeti?fbclid=IwAR1bZUPGW11ONk7dsoQQjpWfmc_nyPKi_38fzNcgqeaBMIahmulZCRXsHqc
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Efektyvus-ir-kurybiskas-STEAM-ugdymas-pamokose-nuo-ko-pradeti?fbclid=IwAR1bZUPGW11ONk7dsoQQjpWfmc_nyPKi_38fzNcgqeaBMIahmulZCRXsHqc


7. 

 

Spalio 6 d.  

14.00-16.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

 

Praktinis vebinaras „Kaip ugdyti pabėgėlių 

vaikus lietuviškose mokyklose“.  

Savo patirtimi dalinsis Vilniaus lietuvių 

namų pedagogės: Vilma Vilkytė 

Žemaitaitienė, Greta Botyriūtė-Skiotienė, 

Gabrielė Agasarjanaitė.  

Mokyklų vadovai, 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

dirbantys su pabėgėlių 

vaikais 

 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Vebinaro kaina 19 €/asm. 

Registracija el. p. Kaip 

ugdyti pabėgėlių vaikus 

lietuviškose mokyklose? 

(ugdymomeistrai.lt) 

iki spalio 4 d. 

8. 

 

Spalio 6 d.  

13.30 val. 

Ukmergės 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

Apskritojo stalo diskusija ,,Kaip vertinsime 

priešmokyklinukus?“ 

Rajono priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

R. Steponavičienė  

tel. (8 340) 51443 

Renginys nemokamas 

9. 

 

Spalio 6 d.  

10.00-18.00 val. 

Kaunas 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos modulis/edukacinė išvyka 

„Mokinių kultūrinės kompetencijos 

ugdymo galimybės edukacinių išvykų ir 

kitų netradicinių veiklų metu“. 

Lektoriai: Mindaugas Grigaitis, Kauno 

jėzuitų gimnazijos mokytojas ekspertas;  

Neringa Daniulaitienė, gidė. 

Lietuvių k. mokytojai  J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Registracija el. p. 

j.gelunaite@usc.lt iki 

spalio 4 d. 

10. Spalio 6, 12 ir 19 

dienomis  

nuo 19.00 iki 

21.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

Trijų seminarų ciklas 

„Vaikų baimės ir nerimas. Kaip padėti?“ 

Lektorė – Milda Karklyte-Palevičienė 

 

 

 

Tėvams, globėjams, 

auginantiems 3 – 10 m. 

amžiaus vaikus. 

Pedagogams, vaiko 

pagalbos specialistams, 

dirbantiems su šio 

amžiaus vaikais. 

R. Steponavičienė  

tel. (8 340) 51443 

Kaina – 49 € už visą trijų 

seminarų ciklą, 16.33 € už 

vieną seminarą.  

Registracija: 

https://tickets.paysera.com

/lt/step/vaiku-baimes-ir-

nerimas-kaip-padeti/select 

 

 

11. Spalio 8 d. 

Joniškio r. 

Edukacinė išvyka/seminaras pagal 

ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kultūrinės ir mokėjimo 

mokytis kompetencijų ugdymo galimybės 

netradicinėse erdvėse“ modulį. 

Modulį vykdys jungtinė lektorių grupė. 

Vaikų lopšelio-darželio 

„Žiogelis“ pedagogai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Dalyvių grupė suformuota 

https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Kaip-ugdyti-pabegeliu-vaikus-lietuviskose-mokyklose
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Kaip-ugdyti-pabegeliu-vaikus-lietuviskose-mokyklose
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Kaip-ugdyti-pabegeliu-vaikus-lietuviskose-mokyklose
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Kaip-ugdyti-pabegeliu-vaikus-lietuviskose-mokyklose
mailto:j.gelunaite@usc.lt


12. Spalio 11 d. 

13.00-14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

Mokymai „Kaip lengvai išgyventi vaikų 

adaptaciją darželyje?“ (4 ak. val.) 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, 

neformaliojo ugdymo 

mokytojams bei kitiems 

specialistams, kuriems 

aktualu, kaip palengvinti 

ir greičiau išgyventi 

vaikų adaptaciją 

R. Steponavičienė  

tel. (8 340) 51443 
Kaina ⎯ 16 Eur 

Registracija: 

https://www.ugdymomeist

rai.lt/courses/Kaip-

lengvai-isgyventi-vaiku-

adaptacija-

darzelyje?fbclid=IwAR3W

mHiJjuYgfZkh61VlsX05p

5nVCvkoLjLn9FZOscHP-

giD3K1G0fKgDgA 

13. Spalio 11-13 d. 

9.30-15.00 val. 

VU botanikos 

sodas 

Kairėnuose  

 

Kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras/kūrybinės dirbtuvės „Ugdymo 

inovacijų kūrimas ir plėtra: menininkai ir 

botanikos sodai“. 

Kūrybines dirbtuves ves jungtinė lektorių 

grupė.  

Bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo pedagogai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Renginys nemokamas. 

Registracija el. p. 

https://www.lmnsc.lt/rengi

nys/ugdymo-inovaciju-

kurimas-ir-pletra-

menininkai-ir-botanikos-

sodai-tema---biologine-

ivairove-ir-menas/  

iki spalio 7 d.   

14. Spalio 12 d.  

13.00-17.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Konferencija „Įtraukusis ugdymas 2022“. 

Konferencijos metu savo patirtimi dalinsis 

praktikai, kurie turi sukaupę vertingą 

efektyvaus ir veiksmingo įtraukiojo 

ugdymo principų taikymo patirtį. 

Bendrojo ugdymo 

pedagogai ir pagalbos 

mokiniui specialistai  

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Konferencijos kaina 25 

€/asm. 

Registracija el. p. 

https://www.ugdymomeist

rai.lt/courses/itraukusis-

ugdymas-2022 

Iki spalio 7 d. 

 

15. Spalio 12 d. 

13.00-15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

Seminaras: ,,STE(A)M pritaikomumas 

dirbant pagal atnaujintas programas“. 

Lektorė – Doc. dr. Sigita Burvytė 

 

Mokytojos, dirbančios su 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikais. 

R. Steponavičienė  

tel. (8 340) 51443 

Seminaro kaina 20 eurų.  

Daugiau informacijos ir 

registraciją rasite čia: 

http://www.ugdykim.lt/reg

istracija/2022-m-spalio-

12-d/ 

 

https://www.lmnsc.lt/renginys/ugdymo-inovaciju-kurimas-ir-pletra-menininkai-ir-botanikos-sodai-tema---biologine-ivairove-ir-menas/
https://www.lmnsc.lt/renginys/ugdymo-inovaciju-kurimas-ir-pletra-menininkai-ir-botanikos-sodai-tema---biologine-ivairove-ir-menas/
https://www.lmnsc.lt/renginys/ugdymo-inovaciju-kurimas-ir-pletra-menininkai-ir-botanikos-sodai-tema---biologine-ivairove-ir-menas/
https://www.lmnsc.lt/renginys/ugdymo-inovaciju-kurimas-ir-pletra-menininkai-ir-botanikos-sodai-tema---biologine-ivairove-ir-menas/
https://www.lmnsc.lt/renginys/ugdymo-inovaciju-kurimas-ir-pletra-menininkai-ir-botanikos-sodai-tema---biologine-ivairove-ir-menas/
https://www.lmnsc.lt/renginys/ugdymo-inovaciju-kurimas-ir-pletra-menininkai-ir-botanikos-sodai-tema---biologine-ivairove-ir-menas/
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/itraukusis-ugdymas-2022
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/itraukusis-ugdymas-2022
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/itraukusis-ugdymas-2022
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ugdykim.lt%2Fregistracija%2F2022-m-spalio-12-d%2F%3Ffbclid%3DIwAR09QeqBzQZo1qF7Sc2p13AHLPo79r277ne57z1fn8l7uaFYMrMHcFvVbO4&h=AT3NnQ-hhRPegfi1F7ArlM-GP5BQ5IyjOBcQJg3b6bWWRmUwBZyiS-sahRVoktC31NEh2xf-uMhPexm2PLfMd6sSwa-FLc75ZGfQ0UaTeKKgLiov5DpxLBfXT2WJFo1RY48q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1lvk-5TF8D1GNwSDYlSOSwV4X9Q83IuD4XEQaOM8TmHBr5NrKyixWTi-wpjOOXPgIQRIxj5Peq9scPMx3qbBot0EP8Bdem7jRgbXlU3cZeUx9TtsYBTugQ-DbOwsY1edrDteDCj82Tpn20fEJzZzXHDBW-kH_6mA81AhWBgI4Tk_Obp7ro5gd-8R8G674DPfxeqQm2
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ugdykim.lt%2Fregistracija%2F2022-m-spalio-12-d%2F%3Ffbclid%3DIwAR09QeqBzQZo1qF7Sc2p13AHLPo79r277ne57z1fn8l7uaFYMrMHcFvVbO4&h=AT3NnQ-hhRPegfi1F7ArlM-GP5BQ5IyjOBcQJg3b6bWWRmUwBZyiS-sahRVoktC31NEh2xf-uMhPexm2PLfMd6sSwa-FLc75ZGfQ0UaTeKKgLiov5DpxLBfXT2WJFo1RY48q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1lvk-5TF8D1GNwSDYlSOSwV4X9Q83IuD4XEQaOM8TmHBr5NrKyixWTi-wpjOOXPgIQRIxj5Peq9scPMx3qbBot0EP8Bdem7jRgbXlU3cZeUx9TtsYBTugQ-DbOwsY1edrDteDCj82Tpn20fEJzZzXHDBW-kH_6mA81AhWBgI4Tk_Obp7ro5gd-8R8G674DPfxeqQm2
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ugdykim.lt%2Fregistracija%2F2022-m-spalio-12-d%2F%3Ffbclid%3DIwAR09QeqBzQZo1qF7Sc2p13AHLPo79r277ne57z1fn8l7uaFYMrMHcFvVbO4&h=AT3NnQ-hhRPegfi1F7ArlM-GP5BQ5IyjOBcQJg3b6bWWRmUwBZyiS-sahRVoktC31NEh2xf-uMhPexm2PLfMd6sSwa-FLc75ZGfQ0UaTeKKgLiov5DpxLBfXT2WJFo1RY48q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1lvk-5TF8D1GNwSDYlSOSwV4X9Q83IuD4XEQaOM8TmHBr5NrKyixWTi-wpjOOXPgIQRIxj5Peq9scPMx3qbBot0EP8Bdem7jRgbXlU3cZeUx9TtsYBTugQ-DbOwsY1edrDteDCj82Tpn20fEJzZzXHDBW-kH_6mA81AhWBgI4Tk_Obp7ro5gd-8R8G674DPfxeqQm2


16. Spalio 13 d. 

12.00-17.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Seminaras „Lietuvos etnografinių regionų 

pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį 

ugdymą“.  

Seminarą ves jungtinė lektorių komanda. 

 

 

 

Dailės, technologijų, 

lietuvių kalbos, istorijos 

bei kitų dalykų, 

neformaliojo švietimo 

pedagogai  

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Seminaro kaina 3 €/asm. 

Registracija 

https://www.kpkc.lt/rengin

iai/lietuvos-etnografiniu-

regionu-pazinimo-

itraukimas-i-etnokulturini-

ugdyma-pasirengimas-

penktajai-lietuvos-

mokiniu-etnines-kulturos-

olimpiadai-6-val/ 

 iki spalio 10 d.  

17. Spalio 13 d. 

10.00-16.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

TEAMS 

platformoje 

 

Seminaras „Kaip bendrauti su paaugliu 

nepasimetant“.  

Seminaro lektorės: Gintarė Jurkevičienė ir 

Vitalija Mikutaitienė, psichologės 

psichoterapeutės. 

Bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo pedagogai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Seminaro kaina 25 €/asm. 

Registracija 

https://www.lmnsc.lt/rengi

nys/kaip-bendrauti-su-

paaugliu-nepasimetant/ 

iki spalio 10 d. 

18. Spalio 14 d. 

Joniškio r.  

Edukacinė išvyka/seminaras pagal 

ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kultūrinės ir mokėjimo 

mokytis kompetencijų ugdymo galimybės 

netradicinėse erdvėse“ modulį. 

Modulį vykdys jungtinė lektorių grupė. 

 

Rajono ugdymo įstaigų 

vadovai, pavaduotojai, 

švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus 

specialistai  

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Registracija el. p. 

j.gelunaite@usc.lt iki 

spalio 7 d. 

19. Spalio 19 d.  

15.00-16.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Mokymai ,,Procesų optimizavimas 

ugdymo įstaigose: LEAN metodikos 

taikymas ir principai“. 

Mokymus ves Marius Skersys, LEAN 

sistemos diegimo konsultantas. 

 

 

 

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai  

 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

Seminaro kaina 29 €/asm. 

Registracija el. p. 

https://www.ugdymomeist

rai.lt/courses/Procesu-

optimizavimas-ugdymo-

istaigose-LEAN-

metodikos-taikymas-ir-

principai 

iki spalio 14 d. 

 

https://www.kpkc.lt/renginiai/lietuvos-etnografiniu-regionu-pazinimo-itraukimas-i-etnokulturini-ugdyma-pasirengimas-penktajai-lietuvos-mokiniu-etnines-kulturos-olimpiadai-6-val/
https://www.kpkc.lt/renginiai/lietuvos-etnografiniu-regionu-pazinimo-itraukimas-i-etnokulturini-ugdyma-pasirengimas-penktajai-lietuvos-mokiniu-etnines-kulturos-olimpiadai-6-val/
https://www.kpkc.lt/renginiai/lietuvos-etnografiniu-regionu-pazinimo-itraukimas-i-etnokulturini-ugdyma-pasirengimas-penktajai-lietuvos-mokiniu-etnines-kulturos-olimpiadai-6-val/
https://www.kpkc.lt/renginiai/lietuvos-etnografiniu-regionu-pazinimo-itraukimas-i-etnokulturini-ugdyma-pasirengimas-penktajai-lietuvos-mokiniu-etnines-kulturos-olimpiadai-6-val/
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20. Spalio 19 d. 

13.00-15.00 val.  

Nuotoliniu būdu 

 

Seminaras: ,,Mokytojų padėjėjų vaidmuo 

šiuolaikiniame darželyje “ 

Lektorė – Doc. dr. Sigita Burvytė 

Mokytojų padėjėjoms, 

dirbančioms 

ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse 

ugdymo įstaigose 

R. Steponavičienė  

tel. (8 340) 51443 

Seminaro kaina 20 eurų.   

Daugiau informacijos ir 

registraciją rasite čia: 

http://www.ugdykim.lt/reg

istracija/2022-m-spalio-

19-d/ 

21. Spalio 26 d. 

14.00-15.30 val.  

Nuotoliniu būdu 

Praktinis vebinaras „Pradinukų atidaus 

skaitymo ir kūrybinio rašymo ugdymas 

pamokoje“. 

Lektorė – prof. Dr. Jolanta Zabarskaitė 

 

Bendrojo ugdymo, 

pradinių klasių 

mokytojams 

R. Steponavičienė  

tel. (8 340) 51443 

Seminaro kaina 19 eurų.  

Daugiau informacijos ir 

registraciją rasite čia: 

 

https://www.ugdymomeist

rai.lt/courses/Pradinuku-

atidaus-skaitymo-ir-

kurybinio-rasymo-

ugdymas-pamokoje 

22. Spalio –  

Gruodžio 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 

 

Sonata Liogienė 

R. Steponavičienė  

tel. (8 340) 51443 

Projekto kontaktinis 

asmuo: 

sonatapauryte@inbox.lt. 

 

 

 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, Rita Steponavičienė 
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