
PATVIRTINTA  
Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus   
2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1-132 

 

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS  

2022 M. GRUODŽIO MĖN. 

Eil. 

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

1. 

Gruodžio 1, 6, 8, 

13, 15 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) 51 443 

 

 

 

 

Kursai nemokami. 

Dalyvių grupė suformuota 

 

 

 

 

 

2. 

 

Gruodžio 1 d. 

13.30 val. 

Ukmergės švietimo 

pagalbos tarnyba 

Tęstinis praktinis seminaras mokytojoms – 

„Darbo su nuotraukų ir filmuotos medžiagos 

apdorojimo programomis“, pagal ilgalaikę 

kvalifikacijos tobulinimo programą „IT 

technologijų taikymas kasdieninėse veiklose 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme, siekiant ugdymo turinio 

efektyvumo“ 

Lektorė – Lauryna Kaminskaitė, Ukmergės 

vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja. 
 

Rajono įstaigų 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51 443 

Dalyvių grupė suformuota 

 

3. 

 

Gruodžio 1 d. 

15.00–16.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje  

Praktiniai mokymai „Monotipijos technika 

kaip lavinti mokinių kūrybiškumą“. Mokymus 

ves Sigutė Ach, rašytoja, dailininkė, knygų 

iliustratorė. 

Dailės mokytojai 

 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

 

 

 

Mokymų kaina 19 Eur/asm. 

Registracija 

https://www.ugdymomeistrai.lt/c

ourses/Monotipijos-technika-

kaip-lavinti-mokiniu-

kurybiskuma 

https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Monotipijos-technika-kaip-lavinti-mokiniu-kurybiskuma
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Monotipijos-technika-kaip-lavinti-mokiniu-kurybiskuma
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Monotipijos-technika-kaip-lavinti-mokiniu-kurybiskuma
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Monotipijos-technika-kaip-lavinti-mokiniu-kurybiskuma


4. 

Gruodžio 2 d., 

15.00–18.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Mokymai „Įtraukiojo ugdymo pamokos 

organizavimas” pagal ilgalaikę kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Įtraukusis ugdymas: ką 

dar svarbu žinoti? “ 

Mokymus ves jungtinė lektorių grupė 

 

Pradinio ir 

bendrojo ugdymo 

pedagogai 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51 443 

Mokymų kaina 19 Eur/asm. 

Registracija: 

https://www.pedagogas.lt/renginy

s/itraukusis-ugdymas-ka-dar-

svarbu-zinoti-8056 

5. 

 

Gruodžio 1–28 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) 51 443 

 

 

 

 

Dalyvių grupė suformuota 

6. 

Gruodžio 1–8 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 jungtinė lektorių grupė. 

 

Bendrojo ugdymo 

ir neformaliojo 

vaikų švietimo 

pedagogai  

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

 

 

 

Dalyvių grupė suformuota  

7. 

Gruodžio 1–23 d. 

 

 

Kalėdinis renginys-paroda „Christmas 

greetings“ 

2–4 klasių mokiniai 

ir jų anglų kalbos 

pedagogai  

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51 443 

Registracija iki gruodžio 16 d .  
el. p. dololita@gmail.com 

https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056


8. 

 

Gruodžio 5–18 d. 

Nuotoliniu būdu 

Mokymai pagal ilgalaikę 40 val. 

kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Mokinių 

pažangos stebėjimas, vertinimas ir 

fiksavimas“. Mokymus ves Marija 

Gustainienė, Kauno Juozo Naujalio muzikos 

gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. 

 

 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų visų 

mokomųjų dalykų 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

 

 

 

Mokymų kaina 32 Eur/asm. 

Registracija 

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

pazangos-stebejimas-vertinimas-

ir-fiksavimas/ 

 

9. 

 

Gruodžio  

6, 13 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) 51 443 

 

 

 

 

Dalyvių grupė suformuota 

10. 

Gruodžio 6 d. 

15.00–17.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

Mokymai „Kaip ugdyti vaikus turinčius 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų?“ pagal 

ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Įtraukusis ugdymas: ką dar svarbu žinoti? “ 

Mokymus ves jungtinė lektorių grupė 

 

Priešmokyklinio, 

pradinio ir 

bendrojo ugdymo 

pedagogai, 

dirbantys su 

specialiųjų poreikių 

vaikais 

 

 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51 443 

Mokymų kaina 19 Eur/asm. 

Registracija: 

https://www.pedagogas.lt/renginy

s/itraukusis-ugdymas-ka-dar-

svarbu-zinoti-8056 

 

11. 

 

Gruodžio 

6, 13 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) 51 443 

 

 

 

 

Zoom nuoroda: 

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

24983?pwd=aE84akNzQWFRK2

NhTUljVFdDSGNmZz09 

https://tinklas.lt/kursas/mokiniu-pazangos-stebejimas-vertinimas-ir-fiksavimas/
https://tinklas.lt/kursas/mokiniu-pazangos-stebejimas-vertinimas-ir-fiksavimas/
https://tinklas.lt/kursas/mokiniu-pazangos-stebejimas-vertinimas-ir-fiksavimas/
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://us02web.zoom.us/j/9277924983?pwd=aE84akNzQWFRK2NhTUljVFdDSGNmZz09
https://us02web.zoom.us/j/9277924983?pwd=aE84akNzQWFRK2NhTUljVFdDSGNmZz09
https://us02web.zoom.us/j/9277924983?pwd=aE84akNzQWFRK2NhTUljVFdDSGNmZz09


12. 

Gruodžio 7 d.  

13.30 val. 

Ukmergės švietimo 

pagalbos tarnyba 

Projekto „Langas į Ukmergę“ baigiamasis 

renginys – metodinės priemonės pristatymas.  

Rajono 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio 

metodinės tarybos 

nariai ir projekto 

„Langas į 

Ukmergę“ 

organizacinės 

grupės nariai. 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51 443 

Dalyvių grupė suformuota 

 

13. 

Gruodžio 7 d. 

10.00–16.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

TEAMS 

platformoje 

 

 

Seminaras „Darbas su gabiais mokiniais“. 

Seminaro lektorės: Gintarė Jurkevičienė ir 

Vitalija Mikutaitienė; psichologės 

psichoterapeutės. 

Bendrojo ugdymo 

ir neformaliojo 

vaikų švietimo 

pedagogai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

 

 

 

Seminaro kaina 25 Eur/asm. 

Registracija iki gruodžio 5 d. 

https://www.lmnsc.lt/renginys/dar

bas-su-gabiais-mokiniais/ 

 

14. 

Gruodžio 8 d. 

14.00–18.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Seminaras ,,Grožinės literatūros sąsajos su 

kitais menais: Renesanso sėkmės istorijos nuo 

Radvilo Rudojo iki Don Kichoto, 10 (II 

gimnazijos klasė). 

Seminarą ves Onutė Baumilienė, lietuvių k. 

mokytoja ekspertė, atnaujinamų Bendrųjų 

programų ugdymo turinio metodininkė. 

 

 

Lietuvių k. 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

 

 

 

Registracija iki gruodžio 5 d. 

https://vikc.lt/lt/uncategorized/kvi

eciame-lietuviu-k-mokytojus-i-

40-ak-val-cikla-nuo-antigones-

iki-barboros-radvilaites/ 

 

15. 

 

Gruodžio 9 d. 

Vilniaus Mykolo 

Biržiškos gimnazija 

Nacionalinė lietuvių k. ir literatūros mokytojų 

konferencija „Atnaujintas lietuvių k. ir 

literatūros mokymo (si) turinys ir 

kompetencijų ugdymas 9–12 klasėse: idėjos, 

galimybės, patirtys“.  

 

 

Lietuvių k. 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

 

 

 

Dalyvių grupė suformuota 

https://www.lmnsc.lt/renginys/darbas-su-gabiais-mokiniais/
https://www.lmnsc.lt/renginys/darbas-su-gabiais-mokiniais/
https://vikc.lt/lt/uncategorized/kvieciame-lietuviu-k-mokytojus-i-40-ak-val-cikla-nuo-antigones-iki-barboros-radvilaites/
https://vikc.lt/lt/uncategorized/kvieciame-lietuviu-k-mokytojus-i-40-ak-val-cikla-nuo-antigones-iki-barboros-radvilaites/
https://vikc.lt/lt/uncategorized/kvieciame-lietuviu-k-mokytojus-i-40-ak-val-cikla-nuo-antigones-iki-barboros-radvilaites/
https://vikc.lt/lt/uncategorized/kvieciame-lietuviu-k-mokytojus-i-40-ak-val-cikla-nuo-antigones-iki-barboros-radvilaites/


16. 

 

 

Gruodžio 12 d. 

14.00–17.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje  

Seminaras „Pedagogo veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas: metinio pokalbio organizavimo 

ypatumai“. 

Seminarą ves doc. Giedrė Adomavičienė, 

Kauno technikos kolegijos mokslo ir 

edukacinių projektų vadovė.  

 

 

Mokyklų vadovai, 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

 

 

 

Seminaro kaina 20 Eur/asm. 

Registracija iki gruodžio 10 d. 

Pedagogo veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas: metinio pokalbio 

organziavimo ypatumai (2022-

12-12) - SVJC.lt 

17. 

 

 

 

 

Gruodžio 13 d. 

15.00–16.30 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje  

Mokymai „Strateginė lyderystė: kaip formuoti 

strategiją, kuri veikia?  

Mokymus ves Mindaugas Pozingis, švietimo 

technologijų ekspertas, „Ugdymo meistrai“ 

vadovas.   

Mokyklų vadovai, 

pavaduotojai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

 

 

 

Seminaro kaina 29 Eur/asm. 

Registracija iki gruodžio 10 d. 

https://www.ugdymomeistrai.lt/c

ourses/Strategine-lyderyste-kaip-

formuoti-strategija-kuri-veikia 

 

 

18. 

Gruodžio 15 d. 

15.00–16.30 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje  

 

Mokymai “Kaip ugdyti fizinę negalią 

turinčius mokinius?” pagal ilgalaikę 

kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Įtraukusis ugdymas: ką dar svarbu žinoti?“ 

Mokymus ves jungtinė lektorių grupė 

 

Pradinio ir 

bendrojo ugdymo 

pedagogai, 

dirbantys su 

specialiųjų poreikių 

vaikais  

 

 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51 443 

Mokymų kaina 19 Eur/asm. 

Registracija: 

https://www.pedagogas.lt/renginy

s/itraukusis-ugdymas-ka-dar-

svarbu-zinoti-8056 

 

19. 

 

Gruodžio 20 d. 

Jono Basanavičiaus 

gimnazija 

Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 

rajoninis etapas. 

 

 

 

Mokiniai, 

mokyklos etapo 

nugalėtojai 

 

 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

 

 

 

20. 

Gruodžio 28 d. 

10.00 val.  

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

 

 

Rajono anglų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio narių pasitarimas. 

Rajono anglų 

kalbos mokytojai  

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51 443 

 

https://svjc.lt/tikrimokymai/pedagogo-metinio-pokalbio-organziavimo-ypatumai-2022-12-12/
https://svjc.lt/tikrimokymai/pedagogo-metinio-pokalbio-organziavimo-ypatumai-2022-12-12/
https://svjc.lt/tikrimokymai/pedagogo-metinio-pokalbio-organziavimo-ypatumai-2022-12-12/
https://svjc.lt/tikrimokymai/pedagogo-metinio-pokalbio-organziavimo-ypatumai-2022-12-12/
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Strategine-lyderyste-kaip-formuoti-strategija-kuri-veikia
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Strategine-lyderyste-kaip-formuoti-strategija-kuri-veikia
https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Strategine-lyderyste-kaip-formuoti-strategija-kuri-veikia
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056


21. 

Gruodžio 29 d.  

Šiauliai 

Edukacinė išvyka “Šiaulių miesto istorijos ir 

atradimai“ pagal ilgalaikę kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Ugdymas (-is) už 

klasės ribų: ugdymą praturtinančios erdvės – 

kur slypi sėkmė?” 

Ukmergės r. 

Taujėnų gimnazijos 

pedagogai 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51 443 

Dalyvių grupė suformuota 

 

22. 

Gruodžio 29, 30d.  

10.00 val. 

Ukmergės švietimo 

pagalbos tarnyba 

Mokymai pagal Finansinio raštingumo ir 

verslumo ugdymo programas "Aš pats" ir 

“Daugiau nei pinigai”. Mokymus veda VšĮ 

„Lietuvos Junior Achievement“ lektorių 

grupė.Ą 

 

Pradinių klasių 

mokytojai 

 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51 443 

Dalyvių grupė suformuota 

 

 

 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 


