
PATVIRTINTA  
Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus   
2022 m. spalio 31d. įsakymu Nr. 1-122  

 

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 

2022 M. LAPKRIČIO MĖN. 

Eil.

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

1. 

Lapkričio 3, 8, 

10, 15, 17, 22, 24, 

28 d. 

17.00 val. 

Ukmergės 

tolerancijos 

centras 

(Vasario 16-osios 

g. 11) 

Lietuvių kalbos pradmenų kursai (A1 

lygio). 

Kursus ves Daiva Nasyrovienė, Ukmergės 

Senamiesčio progimnazijos pedagogė. 

 

Ukrainos karo 

pabėgėliai 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Kursai nemokami. 

Dalyvių grupė suformuota 

 

 

 

 

 

2. 

Lapkričio 3 d. 

9.00–14.30 val. 

nuotoliniu būdu 

TEAMS 

platformoje 

Seminaras „Antikorupcinio sąmoningumo 

ugdymas mokykloje: aktualiai, paprastai, 

žaismingai“. 

Seminarą ves jungtinė lektorių grupė. 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų pedagogai 

 

 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Seminaras nemokamas. 

Registracija Antikorupcinio 

sąmoningumo ugdymas 

mokykloje: aktualiai, paprastai, 

žaismingai (lmnsc.lt) 

 

 

3. 

 

Lapkričio 3 d. 

9.00 val. 

nuotoliniu būdu 

„Zoom“ 

platformoje 

Gerosios patirties seminaras „Vizualinio 

mąstymo strategijos naudojimas 

pradiniame ugdyme“ 

Seminaro lektorė – Regina Pušinskienė, 

Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos 

pradinių klasių vyr. mokytoja. 

 

 

Rajono ugdymo įstaigų 

pradinio ugdymo 

pedagogai 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Renginys nemokamas. 

Registracija vykdoma e. paštu 

r.steponaviciene@usc.lt iki 

lapkričio 2 d. 

 

 

https://www.lmnsc.lt/renginys/antikorupcinio-samoningumo-ugdymas-mokykloje-aktualiai-paprastai-zaismingai/
https://www.lmnsc.lt/renginys/antikorupcinio-samoningumo-ugdymas-mokykloje-aktualiai-paprastai-zaismingai/
https://www.lmnsc.lt/renginys/antikorupcinio-samoningumo-ugdymas-mokykloje-aktualiai-paprastai-zaismingai/
https://www.lmnsc.lt/renginys/antikorupcinio-samoningumo-ugdymas-mokykloje-aktualiai-paprastai-zaismingai/
mailto:r.steponaviciene@usc.lt


 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Lapkričio 3-30 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. 

Lapkričio 4 d. 

10.00 val. 

Ukmergės Antano 

Smetonos 

gimnazija 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Neuromokslai-socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymui“ I 

modulis/seminaras ,,Neuromokslai apie 

socialines emocines kompetencijas: kas čia 

,,Režisierius?“. 

Seminarą ves Kęstutis Skauminas, 

gydytojas neurochirurgas, LSMU 

Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo 

darbuotojas. 

 

Antano Smetonos 

gimnazijos mokytojai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Dalyvių grupė suformuota 

6. 

Lapkričio 4 d. ir 

23 d. 

12.00–15.00 val., 

4 akad. val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Praktinis seminaras „Pirštukų žaidimai bei 

pasakos pagal klasikinę muziką“. 

Seminarą veda: 

• Božena Čiurlionienė – meno daktarė, 

kompozitorė, vyresnioji meninio ugdymo 

mokytoja 

 

• ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai; 

• meninio ugdymo 

pedagogai; 

• neformaliojo švietimo 

mokytojai. 

 

 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvio mokestis – 20 Eur 
Registracija: 
https://svjc.lt/.../pirstuku-

zaidimai-bei-pasakos-pagal.../ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsvjc.lt%2Ftikrimokymai%2Fpirstuku-zaidimai-bei-pasakos-pagal-klasikine-muzika-2022-11-23%2F%3Ffbclid%3DIwAR16G9GTf3es7-Eg1GCq7lrJK3AOrokojRs5b2kUcJXgVYzgc_uwdlRvLw4&h=AT10qOxHBMMegopf1zknQAhX107GbipwOpEXYGWE5hiXxer-rzPkFfnlLer0tkbBVxyp69OKRdMPrAru2YIe8vIULn7L2Sshx9L-l52sPq66xcvaUAZI_okwW6Uf8daH6ju7&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2tHSdrnGS4avhRJ7_kwqVsYUrKZ4RBif1J7pdfkOMfrN69TFsW-wSF2R75pBSZXgG9--wTZupvEd42k_60tJ9u6lIV1NKU8qaqrTsW_9jOHvCLPI4lCi8JwS-DADV-I0Rw1ZbPvNEJh6rSB3MuN4WV1fb6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsvjc.lt%2Ftikrimokymai%2Fpirstuku-zaidimai-bei-pasakos-pagal-klasikine-muzika-2022-11-23%2F%3Ffbclid%3DIwAR16G9GTf3es7-Eg1GCq7lrJK3AOrokojRs5b2kUcJXgVYzgc_uwdlRvLw4&h=AT10qOxHBMMegopf1zknQAhX107GbipwOpEXYGWE5hiXxer-rzPkFfnlLer0tkbBVxyp69OKRdMPrAru2YIe8vIULn7L2Sshx9L-l52sPq66xcvaUAZI_okwW6Uf8daH6ju7&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2tHSdrnGS4avhRJ7_kwqVsYUrKZ4RBif1J7pdfkOMfrN69TFsW-wSF2R75pBSZXgG9--wTZupvEd42k_60tJ9u6lIV1NKU8qaqrTsW_9jOHvCLPI4lCi8JwS-DADV-I0Rw1ZbPvNEJh6rSB3MuN4WV1fb6


7.  

Lapkričio 7-28 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 

8. 

Lapkričio 

8, 15, 22, 29 d. 

14.00–17.00 val. 

Ukmergės „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 

9. 

Lapkričio 

8, 15, 22 d. 

14.00–15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Konsultacija ugdymo organizavimo 

klausimais „Kaip ugdyti pabėgėlių vaikus 

lietuviškose mokyklose“. 

Konsultuos Vilma Balčiūnienė, Vilniaus 

lietuvių namų direktoriaus  pavaduotoja 

ugdymui. 

Mokyklų vadovai, 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Zoom nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/92779

24983?pwd=aE84akNzQWFRK2

NhTUljVFdDSGNmZz09 

10. 

Lapkričio 9 d. 

18.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Nuotolinė diskusija „Dalykų integravimas: 

kaip suderinti tai, kas atrodo 

nesuderinama?“ 

Diskusijoje dalyvauja skirtingų mokomųjų 

dalykų mokytojai-praktikai, savo srities 

profesionalai: 

 

Skirtingų dalykų 

mokytojai, kurie 

diskutuos apie 

mokomųjų dalykų 

integravimą savo 

pamokose. 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

Renginys – NEMOKAMAS 
Registracija: 

https://bit.ly/3TvL6Bc 

 

11. 

Lapkričio 10 d. 

10.00–16.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

TEAMS 

platformoje 

Seminaras „Motyvavimas neįprastais 

metodais“. 

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 Eur/asm. 

Registracija iki lapkričio 8 d. 

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

motyvavimas-neiprastais-

metodais-/?uid=283085d3a0b 

https://us02web.zoom.us/j/9277924983?pwd=aE84akNzQWFRK2NhTUljVFdDSGNmZz09
https://us02web.zoom.us/j/9277924983?pwd=aE84akNzQWFRK2NhTUljVFdDSGNmZz09
https://us02web.zoom.us/j/9277924983?pwd=aE84akNzQWFRK2NhTUljVFdDSGNmZz09
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3TvL6Bc%3Ffbclid%3DIwAR3jzPEzFgsxo7avp7yPHckrDIbC0GAfkMSqD7h03FsMMWrsJFCkBcgPIms&h=AT20SWWKNmCpffOvdD2wZGJyxkkSKeJPXBiIckznUeRkxnNVvPzVk3obqpPXTiV1-eZw0iJbzr2lv-I4pWZ8m2htPgzq2KFzXx679jNBBA1jc89NLEgVYEzkz9fpkN4QfAmm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0V2V6R_x0qsl8V1UWdm8me5OrOdIAOttmfluOsN5BuGtOK14PR7LG5FCbKVmquBHh8XCxBavA0JiRY50_UO_jaNRjNR662UuGly1tA9uMn9seuJs9-kyIKIrmDlh3W1LudMg_d8xJSRuxAf1AZ7gd2VRjh9Nj12lHufiXvp1ITNPJfEU1w0c1Lk2o44_LsfofXacmaah4DsQ
https://www.lmnsc.lt/registracija/motyvavimas-neiprastais-metodais-/?uid=283085d3a0b
https://www.lmnsc.lt/registracija/motyvavimas-neiprastais-metodais-/?uid=283085d3a0b
https://www.lmnsc.lt/registracija/motyvavimas-neiprastais-metodais-/?uid=283085d3a0b


12. 

Lapkričio 11 d. 

13.00–14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Praktiniai mokymai „Vaiko kalbos raida ir 
ypatybės: kada ir kaip lavinti vaiko 
kalbą?“ 

Seminarą ves lektorė. Monika Mačiulytė-

Andriulionienė. 

Ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

logopedai bei kiti 

specialistai, kurie 

domisi vaikų kalbos 

raida ir jos lavinimu. 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvio mokestis – 16 Eur 
Registracija: 
https://bit.ly/3VNDEmH 

 

13. 

Lapkričio 10-11 

d. 

10.00–13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Seminaras „Nuo natiurmorto iki 

reklamos“. 

Seminaro lektorė – Vėtrė Antanavičiūtė-

Meškauskienė – fotografė, Lietuvos 

fotomenininkų sąjungos narė, fotografijos 

dėstytoja. 

 

Bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo pedagogai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Seminaro kaina 30 Eur/asm. 

Registracija iki lapkričio 8 d. 

Nuo natiurmorto iki reklamos 

(lmnsc.lt) 

14. 

Lapkričio 14 d. 

13.00–16.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Seminaras „Prioritetai šiuolaikinėje 

pamokoje: kritinis mąstymas ir 

kūrybiškumas“. 

Seminarą ves Ieva Gydrienė, Vilniaus 

Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 

mokytoja metodininkė. 

 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų mokytojai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Seminaro kaina 20 Eur/asm. 

Registracija iki lapkričio 12 d. 

Prioritetai šiuolaikinėje 

pamokoje: kritinis mąstymas ir 

kūrybiškumas (2022-11-14) - 

SVJC.lt 

15. 

Lapkričio 15 d. 

13.00–16.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Praktiniai mokymai „Interaktyvios 
mokymosi priemonės pradinių klasių 
matematikos pamokose“ 
Seminarą ves lektorė Rūta Filončikienė 
 

 

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvio mokestis – 19 Eur 
Registracija: 
https://bit.ly/3eOOc4g 

 

16. 

Lapkričio 16 d. 

15.00–16.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

 

Mokymai „Kaip užtikrinti kokybišką 

karjeros ugdymą mokykloje?“ 
 

Seminaro lektorė – Giedrė Valaitienė 

Karjeros specialistai bei 

klasių vadovai 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Mokymų kaina – 19 Eur/asm. 
Registracija: 

https://bit.ly/3CGr9jK 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3VNDEmH%3Ffbclid%3DIwAR2InscEki1mmmA89RH1ru1fUlrStZJ9VP0rDb3ugU7d30pIfWeV1na3sgY&h=AT22F1h23HeQzmG0TYMRXsqrPCgn7PM7xLHrxLAHAOSljtxnFH-92cMAoKYOYuLWqBVwmP5XP78pk0Tg0ptuezp4SjSqWcptF-JdGy-SpvprtmqA4MkUhu2yWmEoi4dHs5Ec&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23ARq3TLprfBuMSaZJF_x6NgxtJa2KkrNzfThXhWfZ9YgIEVSc_dR0xZE86XBkFvcRXZWbfw4belAjouy_psl4pJSOLsINfdf9oY_D7tWki9i1urIi2ymOxueWoO0esneEfC2l99n2FvWyYTeQxGMDTvXK17T9AS-3Ti7fnsNtnX6W_1T1Mv9YbeX7opq2RhnRP_alhEkcZQ
https://www.lmnsc.lt/registracija/nuo-natiurmorto-iki-reklamos/?uid=dda04f9da07
https://www.lmnsc.lt/registracija/nuo-natiurmorto-iki-reklamos/?uid=dda04f9da07
https://svjc.lt/tikrimokymai/prioritetai-siuolaikineje-pamokoje-kritinis-mastymas-ir-kurybiskumas-2022-11-14/#support-form
https://svjc.lt/tikrimokymai/prioritetai-siuolaikineje-pamokoje-kritinis-mastymas-ir-kurybiskumas-2022-11-14/#support-form
https://svjc.lt/tikrimokymai/prioritetai-siuolaikineje-pamokoje-kritinis-mastymas-ir-kurybiskumas-2022-11-14/#support-form
https://svjc.lt/tikrimokymai/prioritetai-siuolaikineje-pamokoje-kritinis-mastymas-ir-kurybiskumas-2022-11-14/#support-form
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3eOOc4g%3Ffbclid%3DIwAR1eN50MHzOcJuCPQH9y0F21bMHK3VKkEBqJgK8vQZn-TZj0k4udrh4H8AI&h=AT3vTtGyPzcMYsDtEo4xN6LGYVxwXthuUj_JiCN2b14EyBSVk1NJWlnkt0x3BkaojE-gid2k30ovtvOy72CKHvEizdKN7lBRwn6Bk7jvaQRna7tT1ulitzJz2H3BreprgGj3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Cjm23essLQATKqd68oblpsDHP_28qnUbwLBe9jt8kZsR4vm-uYRYgYIBOoHS4ODhmOWnRcduDDX4XkFnZwkqN5HDw_x-pyq7mEa9Y2MYrWlBm1jSFaEQuiCoJyNjgI-avTvRbmK4Gx4ZXEP-VNzDAVBVsQnkfbgc7Ce6VIXhrwElDnvMDI6_4fnfg1nZnHRCvCfnPHOFY_A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3CGr9jK%3Ffbclid%3DIwAR2zRIw0G8H_KXaYb0zSupRxb6hBcr24_9pYNxBmXA4d-HYNcc4yw8vykHM&h=AT3o_IvUALK10EUN3SzLowkaQj4AFlkJzr7M_SODyAn1SZNFNr6mhtf9dSgti5u6g1RQTiOqSe7U9Q9BD4EsqM9gG8pKdizpkEuYVMkmswbWnfd_uz2pLoldwzQPlVRzlgKG&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3XmXcwQZ20KBBTutSnu0s-VpR5S6B_6DcYk0b2rTPgq_Rr8MNH-TDwSpgLSFrS7Ld1-5bq68OMtenOst8gnQRPL81rajNewugIDzLxESzYBZeHdwTMWEV5T72sEeHXy3gd_nWGcLhbj_L86W-DGPfvO7rdDLRK0lMghwcDI1PVsytU_A7cq2537beNUvFepHCI1qD82nyCAA


17. 

Lapkričio 14, 17, 

21, 24, 30 d. 

14.00–17.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

40 val. kursai „Mokytojo padėjėjo 

rengimas: veikla ir ugdymo procesas“ 

Kursus ves jungtinė lektorių grupė. 

Mokytojų padėjėjai J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Kursų kaina 50 Eur/asm. 

Registracija iki lapkričio 12 d. 

Mokytojo padėjėjo rengimas: 

veikla ir ugdymo procesas (40 

akad. val.; 2022-11-14) - SVJC.lt 

18. 

Lapkričio 14–27 

d. 

Nuotoliniu būdu 

40 val. kursai „IKT įrankiai ir priemonės 

įvairių dalykų mokytojams“. 

Kursus ves Laimonas Tamošiūnas, VšĮ 

„Švietimo tinklas“ lektorius. 

 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų įvairių dalykų 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Kursų kaina 32 Eur/asm. 

Registracija iki lapkričio 11 d. 

https://tinklas.lt/kursas/ikt-

irankiai-ir-priemones-ivairiu-

dalyku-mokytojams/ 

19. 

Lapkričio 17 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

„Zoom“ 

platformoje 

Nuotolinė konferencija „KAIP 

IŠTRAUKTI MENĄ IŠ PARAŠČIŲ?“ 

Konferencijos metu savo patirtimi dalinsis 

praktikai ir meno srities profesionalai. 

Meno dalykų mokytojai R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvio mokestis – 25 Eur 
Registracija: 

https://bit.ly/3yehijL 

20. 

Lapkričio 17 d. 

10.00-15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Seminaras „Mokytojams apie psichologinį 

atsparumą: kaip pasirūpinti savimi, kai 

padedame kitiems“. 

Seminarą ves Justina Petronytė, 

psichologė, VU lektorė. 

Bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo pedagogai 

J. Gelūnaitė 

tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Seminaras nemokamas. 

Registracija iki lapkričio 15 d. 

Mokytojams apie psichologinį 

atsparumą: kaip pasirūpinti 

savimi, kai padedame augti 

kitiems (lmnsc.lt) 

21. 

Lapkričio 18 d. 

10.00–15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

„Zoom“ 

platformoje 

 

Praktiniai mokymai „STEAM galimybės 

pradiniame ugdyme“ 

Seminarą ves Indrė Neimantė – edukologė, 

visuminės šeimos ugdymosi akademijos 

„Family Lab Academy“ mokytoja, vedanti 

kūrybinius, jogos bei šokių užsiėmimus 

vaikams, inovatyvių mokymų lektorė. 

Pradinių klasių 

mokytojai 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvio mokestis – 39 Eur 
Registracija: 

https://bit.ly/3Tbm9uG 

22. 

Lapkričio 22 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Praktinis vebinaras „Vertinimas ir 

įsivertinimas pamokoje: iššūkiai ir 

galimybės“ 

Seminaro lektorė – Rigonda Skorulskienė 

Bendrojo ugdymo 

pedagogai. 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvio mokestis – 19 Eur 
Registracija: 

https://bit.ly/3FiIzGp 

https://svjc.lt/tikrimokymai/mokytojo-padejejo-rengimas-veikla-ir-ugdymo-procesas-40-akad-val-2022-11-14/#support-form
https://svjc.lt/tikrimokymai/mokytojo-padejejo-rengimas-veikla-ir-ugdymo-procesas-40-akad-val-2022-11-14/#support-form
https://svjc.lt/tikrimokymai/mokytojo-padejejo-rengimas-veikla-ir-ugdymo-procesas-40-akad-val-2022-11-14/#support-form
https://tinklas.lt/kursas/ikt-irankiai-ir-priemones-ivairiu-dalyku-mokytojams/
https://tinklas.lt/kursas/ikt-irankiai-ir-priemones-ivairiu-dalyku-mokytojams/
https://tinklas.lt/kursas/ikt-irankiai-ir-priemones-ivairiu-dalyku-mokytojams/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3yehijL%3Ffbclid%3DIwAR2WuIocpEo_vwBXgEY2X5Oa5U4o2BlXH4vyt3DaXCQpc7G8OOj22l8X0kw&h=AT3YhCpLfU9ibaAPRvNJoNSLuicyLSM8K_M17Lw9rro996galIO4fPVrggZaiKhMPOm-rHKuZjikvIVn1Pa5639qBkIs_PRZupJpbPQ5N_BArmvt44CE75iYy6a0cFC5maih&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT056ycSZDUbxLX0p7VMY0x-D9X52oU6-juOAekeIU6QGRbq4LFJMUYxWkVka1vl9RWxjt0nX_vnfObiGpHu5w0ph3mCLS4-mgYzeY3ip4NsYjJEVayPmqf0P_gp1bhKsnwHxnqDQvF2POPpKEBzvqQDb9v40BJHShvbeMkOAY_79qVgFg0CO-_oCD_a029Vj45rV4-vlCvpzg
https://www.lmnsc.lt/registracija/apie-psichologini-atsparuma-mokytojams-kaip-pasirupinti-savimi-kai-padedame-augti-kitiems/?uid=7e837225a16
https://www.lmnsc.lt/registracija/apie-psichologini-atsparuma-mokytojams-kaip-pasirupinti-savimi-kai-padedame-augti-kitiems/?uid=7e837225a16
https://www.lmnsc.lt/registracija/apie-psichologini-atsparuma-mokytojams-kaip-pasirupinti-savimi-kai-padedame-augti-kitiems/?uid=7e837225a16
https://www.lmnsc.lt/registracija/apie-psichologini-atsparuma-mokytojams-kaip-pasirupinti-savimi-kai-padedame-augti-kitiems/?uid=7e837225a16
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Tbm9uG%3Ffbclid%3DIwAR2InscEki1mmmA89RH1ru1fUlrStZJ9VP0rDb3ugU7d30pIfWeV1na3sgY&h=AT0EFtRqGVGOTGKp9HSpWZgWq-lhJdUUTNnLzXjDUpX-8ThjoUZp6AyPI1SZO_is9zlIojxMD2AeXqL4VaejEZIt_-Fh9ZEqZP4Yd_zu2IFuoBA9hutH-ECHlQUAZYvwk1Rl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2MI_myz_kPSr44WTiO1aZNS4nYS0w0uARrOEOWWopS9r-VSxlSlOq4OZJiQYo2Os-9hI-qqj3VfWVMW57nmNsFhggNs9079WS1v9XNph3G3Hpm2ppfIgBIEtQ89wIw7msjKhR5GeSz0fQByhztArf2MjNwIGMMUkhRvYowoWPrO9kxM1tId0HW_vfV4EsTNGgVEtNjZ6fHPg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3FiIzGp%3Ffbclid%3DIwAR3wL9Q38tPQMRVdHqTs0s2YZTy8bgm1Vb2frYzdLGQ-aujFE_dxOvBAcWw&h=AT3MVNFjw0tPWS7_v33q8o6R3zuSvStlwMDyEP4ST5GIt5FwD7AMF0D896-B7zQ5wfDX3I-VnIWnbbGIG3Hz98h4WJkP2bFz5UO_IJxRbTqNeJCABkRoAuULZyuDXNcvXReu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0o8ZQhu_-2QEPp-xVP6_8I-cxBQPm8ZUZEAmDqxFoKFTOrh5deibhc3aNvD18pLOooohi5eGq2boMAVg1czISMzAPQgU7IlfpLiAYCijPYuHzVMzZoTczvY2_l9cFxmP8uCDc-ePUnqV6_aNgorWX6r1oXfw


23. 

Lapkričio 22 d., 

12.00–16.30 val. 

(6 akad. val.) 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Seminaras „Emocinio intelekto ugdymas 

integruojant Kimochis programą“ 

Seminarą veda: 

Gintarė Visockė-Vadlugė 

Kimochis programos praktikė, darželio 

„Prasminga vaikystė“ įkūrėja 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai. 

Neformaliojo švietimo 

mokytojai. 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvio mokestis – 25 Eur 
Registracija: 
• https://svjc.lt/.../emocinio-

intelekto-ugdymas... 

24. 

Lapkričio 26 d. 

14.00–15.30 val. 

(4 akad. val.) 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Praktinis vebinaras „Pradinukų atidaus 

skaitymo ir kūrybinio rašymo ugdymas 

pamokoje“. 

 

Seminaro lektorė – prof. dr. Jolanta 

Zabarskaitė 

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvio mokestis – 15 Eur 
Registracija: 

https://bit.ly/3LMLOa9 

• 

25. 

Lapkričio 28 d. 

14.00–17.30 val. 

(4 akad. val.) 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Praktinis seminaras „Namų darbai kitaip“ 

Lektorės: 

• Ieva Gydrienė, Vilniaus Juozo-Tallat 

Kelpšos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

• Ana Taraškevič, Vilniaus r. F. Ruščico 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

Užsienio kalbų 

pedagogai 

R. Steponavičienė 

tel. (8 340) 51443 
 

Dalyvio mokestis – 20 Eur 
Registracija: 
https://svjc.lt/tikrimokymai/namu-

darbai-kitaip-2022-11-28/ 

26. 

Lapkričio –  

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. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsvjc.lt%2Ftikrimokymai%2Femocinio-intelekto-ugdymas-integruojant-kimochis-programa-2022-11-22%2F%3Ffbclid%3DIwAR2S4A3kQcjo14wPqozM852yKvq1PlUIxcsaoJVXSvdTMzNFmMUWID45-hk&h=AT2mPBgqaj9x7hIlwo8CrBY-DqZDFGSvwBEQGg8M2SvKjqXP8dVpF9u_7OxwD4xSEIcrIlUzCJBhV2YbVwVSJHYWBM7OcSu1PyAiczkI1M_8Q85OWRBOtz79b2uXxqxVzPCV&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1BJbnuw9LwMvx1_vfM0Tz19s95BTakaPI-zeF2C692jm3QrpdMZSGmIMjTyo4TpkGrgjBwtgc2REeRQuMpFSKBd5xkdRG1tTFJVQ36SpqqB2WUhwQV8Ko-bBGEqHi2NdCJgAT-PP2lMQE66SedVyoQkDym
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsvjc.lt%2Ftikrimokymai%2Femocinio-intelekto-ugdymas-integruojant-kimochis-programa-2022-11-22%2F%3Ffbclid%3DIwAR2S4A3kQcjo14wPqozM852yKvq1PlUIxcsaoJVXSvdTMzNFmMUWID45-hk&h=AT2mPBgqaj9x7hIlwo8CrBY-DqZDFGSvwBEQGg8M2SvKjqXP8dVpF9u_7OxwD4xSEIcrIlUzCJBhV2YbVwVSJHYWBM7OcSu1PyAiczkI1M_8Q85OWRBOtz79b2uXxqxVzPCV&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1BJbnuw9LwMvx1_vfM0Tz19s95BTakaPI-zeF2C692jm3QrpdMZSGmIMjTyo4TpkGrgjBwtgc2REeRQuMpFSKBd5xkdRG1tTFJVQ36SpqqB2WUhwQV8Ko-bBGEqHi2NdCJgAT-PP2lMQE66SedVyoQkDym
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3LMLOa9%3Ffbclid%3DIwAR3wL9Q38tPQMRVdHqTs0s2YZTy8bgm1Vb2frYzdLGQ-aujFE_dxOvBAcWw&h=AT0zRJnFKHHyAJP4D0I_DhlY9SywAAi4OKARFWFEPcJ3rwPGsYFKfh5JirE2JQsG0xw4q0xLzSMjijixICr_27ixMqingw0tGunI8ZLBW3SBLKQDYQe18eGB66P617kULV6u&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3_e-bE9nUXiZF1kLOh_1jVFBx9RKzFRmzNI6j2rbj0lMVcLY9soCrcaIhPUh4V_2VwENKJqnmBUwLQKzn9nbWq4iv6vNDZ1HXFnwh8bvC-ixW0Jv46DHRnpczJGj2PLx9R4gSFB8nOGMTBS_rbYClnq-KbmnVdrtj24tIBiwDXY7Gra-Cy5RAl99tg-udI_Cmah7vHSQ4DFg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsvjc.lt%2Ftikrimokymai%2Fnamu-darbai-kitaip-2022-11-28%2F%3Ffbclid%3DIwAR00nTiMpsDG43Nu_-9-EEAGh_VKDFamfqz_7wddUwwrPIZVaNc41EzTWJA&h=AT1zFwSUWECpEWxivFfDGVawhTNFOWYfpiiGLs7huNhtr1KDT9BvxsQ1gkDrYeiyagC3xIv1qLV_07tjvF4pvZp9llRf-NKKJHoYZQCTS68BSEPbQMR5gT0Hq3Lo5EfLrQlE&__tn__=q&c%5b0%5d=AT31LFup9RUBo-m2ouo70yJUz20cBeJsULy-hfmLes8x3afmJcKHezCDOYLt9QKOb1zUGdlP3DqQ1t5_GH2suRfti7TMZCRcgxpSiJul3o4RXpGC2YTDjr9wfS-iPdtQlR8-Ma1xP7k3M9UPTobvwUpXfL0d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsvjc.lt%2Ftikrimokymai%2Fnamu-darbai-kitaip-2022-11-28%2F%3Ffbclid%3DIwAR00nTiMpsDG43Nu_-9-EEAGh_VKDFamfqz_7wddUwwrPIZVaNc41EzTWJA&h=AT1zFwSUWECpEWxivFfDGVawhTNFOWYfpiiGLs7huNhtr1KDT9BvxsQ1gkDrYeiyagC3xIv1qLV_07tjvF4pvZp9llRf-NKKJHoYZQCTS68BSEPbQMR5gT0Hq3Lo5EfLrQlE&__tn__=q&c%5b0%5d=AT31LFup9RUBo-m2ouo70yJUz20cBeJsULy-hfmLes8x3afmJcKHezCDOYLt9QKOb1zUGdlP3DqQ1t5_GH2suRfti7TMZCRcgxpSiJul3o4RXpGC2YTDjr9wfS-iPdtQlR8-Ma1xP7k3M9UPTobvwUpXfL0d
mailto:sonatapauryte@inbox.lt

