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Utena 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta 

1 9.30 Edukacinis renginys „Mokausi 

kitaip“ pagal Utenos švietimo 

centro vykdomą projektą 

„Gera būti čia“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Utenos 

Dievo 

Apvaizdos 

seserų 

vienuolynas 

Kiekvi

eną 

dieną 

16.00 Lietuvių kalbos mokymai 

ukrainiečiams. 

Visi 

pageidaujantys 

ukrainiečiai 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Švietimo 

centras 

4, 6 13.00 Mokymai ,,Gamtamokslinio ir 

fizinio ugdymo vidaus ir lauko 

aplinkose inovacijos 

ikimokykliniame amžiuje" 

(ilgosios programos 

„Ikimokyklinio ugdymo 

kokybės tobulinimas, diegiant 

inovacijas bei kūrybiškai 

išbandant metodinių medžiagų 

priemonių rinkinius“ II-as 

modulis). 

Mokymų vadovė S. Balčiūnienė. 

Seminaro kaina 13 Eur/asm. 
Būtina registracija SEMI+ 

sistemoje iki spalio 4 d.  

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogai 

R. Dasevičienė Švietimo 

centras 

5 14.00 Seminaras „Efektyvus 

bendradarbiavimas ir jo įtaka 

ugdymo įstaigoje“ (ilgosios 

programos „Pasidalytosios 

lyderystės ir kolegialaus 

bendradarbiavimo įtaka 

mokytojų profesiniam augimui“ 

(kodas 213001952) III modulis). 

Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio 

Girėno 

gimnazijos 

bendruomenė 

R. Diominienė Pagal 

programą 

7 9.00 Utenos švietimo centro padalinio 

Utenos regioninio STEAM 

atviros prieigos centro 

viešinimo renginys 

Nuo 9 iki 13 val. 

Utenos 

progimnazijų ir 

Užpalių 

V. Bujanauskienė, 

D. Varanius 

UŠC 

STEAM 

padalinys 
Ladygos g. 20 



gimnazijos po 

vieną komplektą 

(30 mokinių). 

Nuo 13 val. 

Utenos r. 

savivaldybės 

administracijos 

atstovai, švietimo 

įstaigų vadovai ir 

projekto 

partneriai bei 

administracija 

10 Pagal 

progra

mą 

Edukacinė išvyka pagal 

programą „Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas įgalinantis 

mokinių pažangos ir 

pasiekimų gerinimą: Lenkijos 

patirtis“. 

Registracija SEMI + sistemoje 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų 

direktoriai ir 

pavaduotojai 

ugdymui 

V. Bujanauskienė Pagal 

programą 

10 Pagal 

progra

mą 

Tarptautinio Erasmus+ 

suaugusiųjų strateginių 

partnerysčių projekto „English 

and ICT: an Interdisciplinary 

Appoach“ partnerių susitikmo 

Lietuvoje vaizdo medžiagos 

kūrimas. 

Švietimo įstaigų 

suaugusieji 

besimokantieji 

R. Sabaliauskienė, 

L. Vaitiekėnas 

Pagal 

programą 

12 13.00 Gerosios patirties sklaidos 

renginys „Universalaus 

mokymosi dizaino taikymo 

patirtys Utenos rajono 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“.  

Registracija SEMI + sistemoje 

Palangos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

R. Diominienė Zoom 

aplinka 

12, 19,  

26 

9.00-

13.00 
STEAM viešinimo renginiai 

Utenos rajono gimnazistams. 

Utenos rajono 

gimnazijų 

mokiniai – 

atstovai 

D. Varanius UŠC 

STEAM 

padalinys 
Ladygos g. 20 

12 15.00 Sudėtingų atvejų aptarimas.  

Registracija SEMI + sistemoje. 

Socialiniai 

pedagogai 

R. Diominienė, 

J. Bareišienė 

UŠC PPT 

padalinys 

13 15.00 Geografijos mokytojų 

metodinis pasitarimas. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Geografijos 

mokytojai 

R. Sabaliauskienė, 

L. Pelikšienė 

Švietimo 

centras 

18 14.00 Renginys „Utenos rajono 

savivaldybės narkotikų 

kontrolės komisijos veikla, 

prevencinės veiklos kryptys“. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Socialiniai 

pedagogai 

R. Diominienė, 

D. Vilkauskienė, 

A. Markauskienė 

Švietimo 

centras 

19 13.30 Bibliotekininkų metodinio 

būrelio susitikimas.  
Darbotvarkė: 

1. Atnaujintas ugdymo 

turinys. Kompetencijų 

raiška. 

Bibliotekininkai R. Dasevičienė, 

V. Gudelienė 

Švietimo 

centras 



2. Einamųjų klausimų 

aptarimas. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

21 8.30-

16.30 

Mokymai ,,Stresas, 

psichologinis skausmas ir 

savižala“.  

Švietimo įstaigų 

psichologai 

R. Diominienė,  

M. Jackūnienė 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras  

Utenio a. 7 

24 13.00 Informacinis renginys „Pagalba 

klausos negalią ir autizmo 

spektro sutrikimus turintiems 

vaikams: patarimai 

mokytojams ir švietimo 

pagalbos specialistams“. 

Šių įstaigų lektoriai: Lietuvos 

šeimų, auginančių kurčius ir 

neprigirdinčius vaikus, bendrija 

,,PAGAVA“; 

Asociacija ,,Kitoks vaikas“, 

teikiantys pagalbą šeimoms, 

auginančioms autizmo spektro 

sutrikimą turinčius vaikus. 

Registracija SEMI + sistemoje 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

R. Diominienė, 

D. Vilkauskienė,  

A. Markauskienė 

Švietimo 

centras 

27-28 Pagal 

progra

mą 

Lietuvos iniciatyvių mokyklų 

klubo konferencija „Vertinimas 

atnaujinant Bendrąsias 

programas“.  

 

LIMK nariai, 

klubo mokyklų 

atstovai (1-3 

asmenys). 

Konferencija 

atvira visoms 

mokykloms, 

tačiau iš kitų 

mokyklų 

kviečiama ne 

daugiau kaip po 1 

atstovą 

V. Bujanauskienė Pagal 

programą 

28 10.00-

16.00 
Seminaras ,,Mokymosi tikslai, 

uždaviniai, sėkmės kriterijai ir 

kaip jų siekti: trumpalaikių 

(pamokos lygiu), ilgalaikių 

tikslų ir uždavinių (skyriaus, 

pusmečio lygiu) bei sėkmės 

kriterijų dermė, prieigos, 

metodai (ilgosios programos 

,,Akademinių pasiekimų ir 

asmeninės rūgties dermė 

pamokoje taikant savivaldį ir 

personalizuotą mokymąsi“ II 

modulis).  

Lektorė A. Kazlauskienė. 

Seminaro kaina 21 Eur/asm. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Metodinių būrelių 

pirmininkai, 

mokytojai 

ambasadoriai 

(pagal sąrašą) 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

R. Diominienė 

Švietimo 

centras 

Tikslin

ama 

Tikslin

ama 
Matematikos mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Matematikos 

mokytojai 

V. Bujanauskienė, 

R. Musteikienė  

Tikslinama 

 

Tikslina Tikslina Metodinis susitikimas ,,Dėl Mokytojai R. Dasevičienė, Švietimo 



ma ma planavimo pagal atnaujintas 

priešmokyklinio ugdymo 

programas“.  

Darbo priemonė -  

priešmokyklinio ugdymo 

programa https://www.mokykla2

030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-

programu-atnaujinimas/ 

dirbantys pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programas ir 

vadovai/pavaduoto

jai dalyvavę 

mokymuose 

V. Pečentauskienė centras 

Pagal 

individualų 

suderinimą 

Pagal 

individualų 

suderinimą 

Karjeros specialistų 

susitikimas  su gimnazijų 

komandomis. Karjeros 

paslaugų poreikio aptarimas.  

Karjeros 

specialistai ir 

gimnazijų 

komandos 

R. Dasevičienė Pagal 

individualų 

suderinimą 

Pagal 

individualų 

suderinimą 

Pagal 

individualų 

suderinimą 

Karjeros specialistų 

susitikimas  su progimnazijų 

komandomis. Karjeros 

paslaugų poreikio aptarimas. 

Karjeros 

specialistai ir 

progimnazijų 

komandos 

R. Dasevičienė Pagal 

individualų 

suderinimą 

Pagal 

individualų 

suderinimą 

Pagal 

individualų 

suderinimą 

Karjeros specialistų 

susitikimas  su 1-4 kl. 

mokytojais, pavaduotojais 

ugdymui. Karjeros paslaugų 

poreikio aptarimas. 

Karjeros 

specialistai ir 

pradinio ugdymo 

komandos 

R. Dasevičienė Pagal 

individualų 

suderinimą 

 

2022 m. rugpjūčio, rugsėjo mėn. vyko renginiai nacionaliniu lygmeniu dėl atnaujintų bendrųjų 

programų įgyvendinimo rekomendacijų. Turite galimybę peržiūrėti įrašus pagal šią nuorodą 

 

https://www.mokykla2030.lt/rengiantis-naujiems-mokslo-metams-20-renginiu-apie-bendruju-

programu-igyvendinimo-rekomendacijas/ 
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