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Utena 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta 

1, 7, 15, 

22, 29 ir 

lapkričio 

5, 9 d. 

15.00 Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kursai (kodas 213001830).  

Užsiregistravę 

dalyviai 

R. Diominienė Nuotolinis 

mokymas 

Zoom 

aplinkoje 

6 8.00 Edukacinė išvyka pagal Utenos 

švietimo centro iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamą projektą 

„Kūrybiškumo erdvė“. 

Rapolo Šaltenio 

progimnazijos 

mokiniai, 

priklausantys 

projekto tikslinei 

grupei ir projekte 

dalyvaujantys 

savanoriai 

 

R. Sabaliauskienė, 

D. Kažukauskaitė, 

A. Kuliešienė 

Vilnius 

8 13.30 Seminaras „Viešasis 

kalbėjimas“. Lektorė – aktorė, 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos docentė, LRT filmų 

įgarsintoja A. Vilutytė. 

Programa pagal Utenos rajono 

savivaldybės 2019-2021 metų 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

veiksmų plano įgyvendinimo 

priemones. 

 

Užsiregistravę 

dalyviai 

M. Lapinienė Švietimo 

centras 

8, 14, 

21, 27, 

28 ir 
lapkričio 

12 d. 

15.00 Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kursai (kodas 213001830). 

Užsiregistravę 

dalyviai 

R. Diominienė Nuotolinis 

mokymas 

Zoom 

aplinkoje 

9 10.00 „Microsoft 365 praktiniai 

mokymai“ (ilgosios programos 

„Virtualių aplinkų diegimas 

ugdymo proceso organizavimui“ 

(kodas 213002063) II-as 

modulis). 

 

Dauniškio 

gimnazijos 

bendruomenė 

R. Diominienė Dauniškio 

gimnazija 



9 10.00 Seminaras „Refleksija: kas, 

kam, kaip ir KODĖL?“ 

(ilgosios programos 

„Reflektyvaus mokymo(si) 

principų įgyvendinimas 

mokykloje“ (kodas 213002030) 

I-as modulis). 

Vyturių 

progimnazijos 

bendruomenė 

R. Sabaliauskienė Vyturių 

progimnazija 

13 8.00 Edukacinė išvyka pagal 

Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamą 

projektą „Kūrybiškumo 

erdvė“. 

Vyturių 

progimnazijos 

mokiniai, 

priklausantys 

projekto tikslinei 

grupei ir projekte 

dalyvaujantys 

savanoriai 

R. Sabaliauskienė, 

V. Gražienė, 

V. Andžė 

Vilnius 

13 9.00 Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų pasidalijimo 

patirtimis renginys pagal 

įgyvendinamus projektus 
,,Lyderių laikas“, ,,Virtualus 

voratinklis“ ir „Inovatyvios 

ugdymo(si) veiklos lauko 

aplinkose kiekvieno vaiko 

pažangai“. 

Ikimokyklinį 

ugdymą 

organizuojančių 

įstaigų atstovai 

V. Bujanauskienė, 

V. Vaitiekienė, 

R. Dasevičienė, 

R. Lekerauskienė, 

S. Balčiūnienė 

A. ir M. 

Miškinių  

viešoji 

biblioteka 

14 10.00 Seminaras „Nuotolinio ir 

hibridinio mokymo(si) 

organizavimo vadybiniai 

aspektai“  (ilgosios programos 

„Vadovų lyderystės raiška 

pokyčių laikotarpiu“ I-as modulis 

pirma dalis). Lektorė ISM 

dėstytoja K. Maikštėnienė. 

Seminaro pirmos ir antros dalies 

(lapkričio 5 d.) kaina 28 Eur/asm.   

Registruotis iki spalio 13 d. tel. 

8 389 51741 arba  

el. p. usc@usc.utena.lm.lt 

Bendrojo, 

neformaliojo 

ugdymo vadovai 

ir pavaduotojai 

V. Bujanauskienė A. ir M. 

Miškinių 

viešoji 

biblioteka 

14 15.00 Seminaras „Socialinis 

draudimas Lietuvoje – kaip tai 

veikia ir kam to reikia“  
(ilgosios programos „Finansinis 

raštingumas“ I-as modulis). 

Seminaras nemokamas. 

Lektorius Sodros komunikacijos 

skyrius patarėjas D. Jankauskas. 

Visi 

pageidaujantys 

R. Diominienė Nuotolinis 

mokymas 

Zoom 

aplinkoje 

16 13.00 Seminaras ,,Komandos 

formavimo ir teigiamo 

mikroklimato kūrimas“ 

(ilgosios programos „Efektyvus 

darbas su asmeniu ir komanda“ 

(kodas 213001983) I–as 

modulis). 

Lektorė R. Motuzienė. 

Vaikų lopšelis-

darželis ,,Pasaka“ 

bendruomenė 

R. Dasevičienė Vaikų 

lopšelis-

darželis 

„Pasaka“ 



16 16.30 Renginys susitikimas „Atvira 

širdimi į pasaulį“ su kunigu, 

rašytoju, vyriausiu policijos 

kapelionu A. Toliatu. 
Programa pagal Utenos rajono 

savivaldybės 2019-2021 metų 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi veiksmų plano 

įgyvendinimo priemones. 

Visi 

pageidaujantys 

M. Lapinienė Kino namai 

„Taurapilis“ 

19 15.00 Nuotolinis seminaras 

„Pasveikinkim vieni kitus“ . 
Seminaras nemokamas.  

Registruotis el. paštu 

gsudniute@yahoo.com 
Registruojantis būtina nurodyti 

dalyvaujančio asmens vardą, pavardę ir 

ugdymo įstaigą bei 

elektroninio pašto adresą. Registracijos 

duomenys renkami ir tvarkomi tik su 

programos 

„eTwinning“ renginiais susijusiais 

tikslais. 

Visi 

pageidaujantys. 

Nuoroda į 

seminarą bus 

atsiųsta 

užsiregistravusie

ms dalyviams į el. 

paštą 

R. Diominienė,  

G. Sudniutė, 

L. Tarvydienė 

 

Virtualioje 

aplinkoje 

20 ir  

21 d.  
 

20 ir 21 d.  

 

14.00 -

16.15 val.  

Nuotolinis seminaras  

„Skyrybos naujovės: teorija ir 

praktika“ (ilgosios programos 

„Taikomoji mokyklinė 

gramatika: teorinės aktualijos ir 

praktika“  (kodas 213001887) 

III–ias modulis).  

Lektorė L. Bučienė.  

Seminaro kaina 26 Eur/asm.   

Būtina išankstinė 

registracija  iki spalio 15 d. per 

Semi+ portalą   

http://www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems iki seminaro 

atsiųsime prisijungimo nuorodą 

Zoom aplinkoje. 

Daugiau informacijos apie 

seminaro turinį žiūrėti po lentele. 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

R. Dasevičienė, 

R. Bernotienė 

Virtualioje 

aplinkoje 

21 14.45 „Microsoft 365 praktiniai 

mokymai“ (ilgosios programos 

„Virtualių aplinkų diegimas 

ugdymo proceso organizavimui“ 

(kodas 213002063) II-as 

modulis). 

Krašuonos 

progimnazijos 

mokytojų I grupė 

R. Dasevičienė Krašuonos 

progimnazi

ja 

22 14.45 „Microsoft 365 praktiniai 

mokymai“ (ilgosios programos 

„Virtualių aplinkų diegimas 

ugdymo proceso organizavimui“ 

(kodas 213002063) II-as 

modulis). 

Krašuonos 

progimnazijos 

mokytojų II grupė 

R. Dasevičienė Krašuonos 

progimnazi

ja 

     22 15.00 Nuotolinis metodinių būrelių 

pirmininkų susirinkimas. 

Prisijungimo nuorodą išsiųsime.  

Metodinių būrelių 

pirmininkai 

V. Bujanauskienė, 

R. Dasevičienė, 

R. Diominienė, 

R. Sabaliauskienė 

Nuotolinis 

susitikimas 

Zoom 

aplinkoje 

http://www.semiplius.lt/


26 10.00 „Microsoft 365 praktiniai 

mokymai“ (ilgosios programos 

„Virtualių aplinkų diegimas 

ugdymo proceso organizavimui“ 

(kodas 213002063) II-as 

modulis). 

Saldutiškio 

pagrindinės 

mokyklos 

mokytojai 

R. Dasevičienė Saldutiškio 

pagrindinė 

mokykla 

26 Tikslinamas Seminaras ,,Motyvacijos 

sužadinimas ir jos 

palaikymas“ (ilgosios 

programos „Mokytojų 

profesionalumo didinimas 

šiuolaikinio ugdymo(si) 

kontekste“ (kodas 213001927)  

Seminaro kaina 21 Eur./asm 

Lektorė D. Kraskauskienė. 

Karalienės 

Mortos mokyklos 

bendruomenė 

R. Dasevičienė Karalienės 

Mortos 

mokykla 

(Kaunas) 
 

 

 

 

 

26-28 Tikslinama Dienos stovykla pagal Utenos 

švietimo centro iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamą projektą 

„Kūrybiškumo erdvė“. 

Mokiniai, 

priklausantys 

projekto tikslinei 

grupei ir projekte 

dalyvaujantys 

savanoriai 

R. Sabaliauskienė, 

R. Dasevičienė 

Vyturių 

progimnazija, 

Molėtų 

observatorija, 

Utenos 

kamerinis 

teatras. 

RL GYM 

sporto klubas 

26-30 10.00 Projekto „Gera būti drauge“ 

dienos stovykla. Projektas 

finansuojamas pagal Utenos 

rajono savivaldybės 

„Kokybiškos švietimo sistemos 

kūrimas ir jaunimo užimtumas“ 

programos Nr. 07 2020-2022 

metų strateginio  veiklos plano 

priemonę Nr. 07.1.2.03 

„Mokinių vasaros poilsio 

organizavimas“. 

Mokiniai, 

priklausantys 

projekto tikslinei 

grupei 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

„Pokšt“ 

Aušros g. 

11A, 2 

aukštas 

27 ir  

29 d. 

27 ir  

29 d. 

12.30-

14.45 

Nuotolinis seminaras 

,,Motyvacijos sužadinimas ir 

jos palaikymas“ (ilgosios 

programos „Mokytojų 

profesionalumo didinimas 

šiuolaikinio ugdymo(si) 

kontekste“ (kodas 213001927) 

III–ias modulis). Seminaro kaina 

21 Eur./asm. 

 

Lektorė D. Kraskauskienė 

Registruotis iki spalio 22 d. tel. 

8 389 51741 arba el. p. 

usc@usc.utena.lm.lt 

Prisijungimo nuorodą išsiųsime. 

Vaikų lopšelių-

darželių 

,,Voveraitė“ ir 

,,Pasaka“ bei visi 

pageidaujantys 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai. 

Jei bus daug 

norinčių, 

planuosime 

mokymus kitu 

laiku suderinę su 

lektore. 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

seminaras 

Zoom 

aplinkoje 

27 13.30 Psichologų metodinio būrelio 

pasitarimas „Sunkių atvejų 

analizė“.   

 

Švietimo įstaigų 

psichologai 

R. Diominienė, 

A. Vaiciukevičienė 

UŠC PPT 

padalinys 

mailto:usc@usc.utena.lm.lt


28  

ir 

lapkričio 

9 d.  

14.00 Seminaras „Nauji metai – 

nauji lapai“. Seminaras 

nemokamas. Registruotis el. 

paštu gsudniute@yahoo.com 

Įvairių dalykų 

mokytojai, 

programos 

eTwinning 

dalyviai, 

užsiregistravę  

portale 
www.etwinning.net 

R. Diominienė, 

G. Sudniutė,  

L. Tarvydienė 

Švietimo 

centras 

Tikslina

ma 

13-16 Veiklos Interaktyviame, 

Kūrybiškumo ir Perkusininkų 

klubuose pagal Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamą projektą 

„Kūrybiškumo erdvė“.  

Klubų vadovai, 

pedagogai, vaikai 

ir jaunimas, 

projekte 

dalyvaujantys 

savanoriai 

R. Sabaliauskienė, 

E. Ramelienė, 

L. Vaitiekėnas, 

A. Plistkova 

 

Vyturių 

progimnazija 

Lapkričio mėn. 

Lapkri

čio 

mėn. 4 

arba 13 

d. 

 

Tikslinama

  
Nuotolinis seminaras ,,Streso 

ir konfliktų valdymas“  

(ilgosios programos „Efektyvus 

darbas su asmeniu ir komanda“ 

(kodas 213001983) IV-as 

modulis). 

Utenos vaikų ir 

jaunimo 

užimtumo centras 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

seminaras 

Zoom 

aplinkoje 

5 Tikslinama Nuotolinis seminaras 

„Nuotolinio ir hibridinio 

mokymo(si) organizavimo 

vadybiniai aspektai“  (ilgosios 

programos „Vadovų lyderystės 

raiška pokyčių laikotarpiu“ I-as 

modulis antra dalis). Lektorius 

N. Airošius. 

Bendrojo, 

neformaliojo 

ugdymo vadovai 

ir pavaduotojai 

V. Bujanauskienė Nuotolinis 

seminaras 

Zoom 

aplinkoje 

9 15.00 Nuotolinis seminaras „Nauji 

metai – nauji lapai“ (antra 

dalis). Seminaras nemokamas.  

Registruotis el. paštu 

gsudniute@yahoo.com 

Visi 

pageidaujantys. 
Nuoroda į seminarą 

bus atsiųsta 

užsiregistravusiems 

dalyviams į el. paštą 

R. Diominienė, 

G. Sudniutė,  

L. Tarvydienė 

Virtualioje 

aplinkoje 

Lapkričio 

11 d. 
I grupė 

8.30 

 

ir  

 

II grupė 

13.30 

 

Seminaras ,,Efektyvi 

komunikacija su asmeniu ir 

komanda“ (ilgosios programos 

„Mokytojų profesionalumo 

didinimas šiuolaikinio 

ugdymo(si) kontekste“ (kodas 

213001927) IV–as modulis). 

Seminaro kaina 21-23,50 

Eur/asm. 

Lektorė D. Kraskauskienė 
Trumpas pristatymas - moderavimo 

technikos dirbant grupėse bei 

nuotoliniu būdu su tėvais, kolegomis, 

laiko ir užduočių valdymas, 

komunikavimas kasdienybėje ir 

iššūkyje. 

 

Registruotis iki spalio 30 d. tel. 

8 389 51741 arba el. p. 

usc@usc.utena.lm.lt 

Vaikų lopšelio-

darželio , 

„Voveraitė“  

ir visi 

pageidaujantys 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai. 

Registruojantis 

nurodyti grupę. 

 

Nesusirinkus 

pakankamam 

dalyvių skč., 

mokymai bus 

organizuojami 

vienai grupei nuo 

13.00 val. 

R. Dasevičienė A. ir M. 

Miškinių 

viešoji 

biblioteka 

mailto:usc@usc.utena.lm.lt


Lapkričio 

12 ir 16 

d. 

12 ir 16 d. 

12.30 – 

14.45 

Nuotolinis seminaras  

,,Skaitmeninių priemonių 

naudojimas mokymui. Video 

kūrimas ir montavimas, 

įvairūs techniniai sprendimai“ 

(ilgosios programos „Mokytojų 

profesionalumo didinimas 

šiuolaikinio ugdymo(si) 

kontekste“ (kodas 213001927) 

II–as modulis). Seminaro kaina 

21-23,50  Eur/asm. 

Lektorė D. Kraskauskienė 

Registruotis iki spalio 30 d. tel. 

8 389 51741 arba el. p. 

usc@usc.utena.lm.lt 

Prisijungimo nuorodą išsiųsime. 

Vaikų lopšelio-

darželio 

„Voveraitė“  

ir visi 

pageidaujantys 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

seminaras 

Zoom 

aplinkoje 

Parodos 

Spalio 1-31 d. Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus mokinių piešinių paroda. 

Vadovė – dailės mokytoja Daiva Miškinienė. 

Švietimo 

centras 

 

KVIETIMAS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAMS Į NUOTOLINĮ 

SEMINARĄ „SKYRYBOS NAUJOVĖS: TEORIJA IR PRAKTIKA“ 

Š. m. spalio 20 ir 21 d.  kviečiame į Utenos švietimo centro 

organizuojamą nuotolinį seminarą „Skyrybos naujovės: teorija ir praktika“ (ilgosios programos 

„Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (programos kodas 213001887) 

III–ias modulis). Seminaras vyks 2 dienas: spalio 20 d. 14.00-16.15 val. ir spalio 21 d. 14.00-

16.15 val. Lektorė Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Laimutė Bučienė. 

Seminaro kaina 26 Eur/asm. Seminaro dalyviui  išduodamas pažymėjimas. 

Būtina išankstinė registracija  iki spalio 15 d. per SEMI+ portalą  http://www.semiplius.lt/   

Dalyvių skaičius ribotas - 35 asm. 

Kad galėtumėte prisijungti ir dalyvauti nuotoliniame seminare, iki seminaro atsiųsime prisijungimo 

nuorodą Zoom aplinkoje. 

 Anotacija 

Seminaro tikslas – aptarti naująsias lietuvių kalbos skyrybos taisykles, patvirtintas Valstybinės 

lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178). Didžiausias dėmesys bus 

kreipiamas į taisyklių pakeitimus ir patikslinimus, skyrybos variantiškumą, problemiškesnius ir 

sunkesnius skyrybos atvejus ir pertvarkytų skyrybos taisyklių taikymą. 

Turinys 

Skyrybos taisyklių pakeitimai ir patikslinimai. 

Sunkesni ir probleminiai skyrybos atvejai. 

Skyrybos pratybos. 

Savarankiškas darbas. 

 

NUOTOLINIS METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKŲ SUSIRINKIMAS 
 

mailto:usc@usc.utena.lm.lt
http://www.semiplius.lt/


Susitikimo tikslas – skatinti mokytojų bendradarbiavimą, diskusijas, dalijimąsi praktine nuotolinio 

darbo patirtimi,  siekiant mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo sėkmingam jų prisitaikymui 

prie nuolatinės kaitos sąlygų.  

 

Darbotvarkė 

 

1. Mokytojų profesinio tobulinimo prioritetai.  

2. Bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininko iniciatyva palaikant narių bendravimą ir 

bendradarbiavimą nuotoliniu būdu. Pranešėja - bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė V. 

Gudelienė.  

3. Nuotolinio darbo patirtys anglų kalbos pamokose. Pranešėja - Utenos Vyturių progimnazijos anglų 

kalbos mokytoja metodininkė Ramunė Sabaliauskienė. 

4. Nuotolinio darbo patirtys pradinukų pamokose. Pranešėja - Utenos  Krašuonos progimnazijos pradinių 

klasių mokytoja metodininkė Rita Rimšelienė. 

 

5. Prienų r. savivaldybės metodinės veiklos ilgalaikė strategija. 

Pranešėja - Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė 

6. Pasiūlymai, įžvalgos dėl galimybių diskutuoti, dalintis patirtimis apie nuotolinį darbą 

metodiniuose būreliuose ar tarp mokyklų rajone, su kt. savivaldybių mokyklų bendruomenėmis.  

 

 


