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Utena 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta 

1 14.00 Nuotolinis seminaras „Kalbos 

praktikos problemos: 

keblesnieji linksnių vartojimo 

atvejai“ (ilgosios programos 

„Taikomoji mokyklinė 

gramatika: teorinės aktualijos ir 

praktika“ (programos kodas 

213001887) V–as modulis). 

Lektorė VDU doc. dr.  

L. Bučienė. 

Seminaro kaina 26 Eur/dalyviui   

Būtina išankstinė 

registracija  iki vasario 28 d.  

per Semi+ sistemą   

http://www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems iki 

seminaro atsiųsime prisijungimo 

nuorodą Zoom aplinkoje. 

Lietuvių k. 

mokytojai 

R. Dasevičienė, 

R. Bernotienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

2 9.00 Anglų k. konkursas 9-10 kl. 

mokiniams. 

9-10 kl. mokiniai R. Diominienė, 

J. Paukštė, 

I. Budreikienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

2 15.30 Seminarai „IKT scenarijai 

naudojant Microsoft Office 

365“ ir „Elektroniniai mokinio 

pažangos stebėsenos būdai“  
(ilgosios programos „Edukacinių 

įrankių ir skaitmeninių įgūdžių 

ugdymo metodai“ (kodas 

213002216) III-as ir IV-as 

modulis.   

Vyturių 

progimnazijos 

bendruomenė 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 



3 13.00 Seminaras „Mokytojo padėjėjo 

vaidmuo įtraukiajame 

ugdyme“ (tema – specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikai 

bendrojo ugdymo klasėje) 

(ilgosios programos „Mokytojo 

padėjėjo vaidmuo teikiant 

poreikius atliepiančią pagalbą 

ugdytiniams“ (kodas 

213002318) I-as modulis). 

Mokytojų 

padėjėjai  

R. Diominienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

3 15.00 Seminaras „Lietuvos banko 

investavimo pradžiamokslis“ 
(ilgosios programos „Finansinis 

raštingumas“ (kodas 

211000935) II-as modulis).  

Lektoriai Lietuvos banko 

atstovai. 

Seminaras nemokamas.  

Registracija SEMI + sistemoje. 

Visi 

pageidaujantys 

 

R. Diominienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

4 15.00 Matematikos mokytojų 

metodinis susirinkimas. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Matematikos 

mokytojai 

V. Bujanauskienė, 

R. Musteikienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

4 15.00 Anglų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas (2020 m. veiklų 

aptarimas, 2021 m. veiklų 

planavimas, pažintis su  

atnaujintų bendrųjų programų 

projektu (kompetencijų aprašais, 

dalykų programų projektais). 

Seminaras nemokamas.  

Registracija SEMI + sistemoje. 

Anglų kalbos 

mokytojų 

metodinio būrelio 

nariai 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

4 18.00 Suaugusiųjų švietimas. Renginių 

ciklas „Kaip galima padėti sau 

ir kitiems karantino laiku“.  

Renginys nemokamas.  

Registracija SEMI + sistemoje 

Visi 

pageidaujantys 

T. Karklinis Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

5 9.00 Ekonomikos olimpiada 9-12 kl 

mokiniams. 

9-12 kl. mokiniai R. Diominienė, 

A. Telksnys 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

5 14.00 Kuratorių stebėsenos įrankių 

(I- o ir II -o įrankio) rengimo 

komandos metodinis 

susitikimas su išorės 

konsultante V. Sičiūniene (ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“). 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

stebėsenos įrankių 

(I- o ir II- o 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 



4-as metodinis susitikimas. įrankio) rengimo 

komandos nariai 

9 13.00 Gerosios patirties sklaidos 

renginys „Vaikų, turinčių 

regos sutrikimų ugdymo 

ypatumai, atpažinimas bei 

pagalbos galimybės“. 

Patirtimi dalinasi Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių ugdymo 

centro tiflopedagogė 

D. Taurienė. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Logopedai ir 

spec. pedagogai 

R. Diominienė, 

J. Kelevišienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

10 14.00 Matematikos užduočių rinkinio 

rengėjų komandos metodinis 

susitikimas su išorės 

konsultante V. Sičiūniene (4-as 

susirinkimas) (ES struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamas 

projektas „Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“).  

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

matematikos 

užduočių rengėjai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

10 13.00  Pavaduotojų ugdymui 

metodinis susirinkimas. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Pavaduotojai 

ugdymui 

V. Bujanauskienė, 

F. Guntulienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

10 15.00 Istorijos mokytojų metodinis 

susirinkimas. 

Registracija SEMI + sistemoje. 

Istorijos 

mokytojai 

V. Bujanauskienė, 

D. Žvirblienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

11 18.00 Suaugusiųjų švietimas. Renginių 

ciklas „Kaip galima padėti sau 

ir kitiems karantino laiku“.  

Renginys nemokamas.  

Registracija SEMI + sistemoje 

Visi 

pageidaujantys 

T. Karklinis Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

12 9.00 Projekto „Lyderių laikas 3“ 

kūrybinės komandos nuotolinis 

susitikimas. 

Projekto kūrybinė 

komanda 
V. Bujanauskienė, 

V. Vaitiekienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

12 19.30 Vaizdo susitikimas 

bendradarbiaujant  5 ES šalių 

partneriams pagal Erasmus+ 

KA204 projektą „English and 

ICT: an Interdisciplinary 

Appoach“ (mokymų 

intensyvumo, laiko bei turinio 

aptarimas) 

5 ES šalių 

švietimo įstaigų 

atstovai 

R. Sabaliauskienė 

R. Diominienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 



15 14.00 Nuotolinis seminaras ,,Bendrieji 

dokumentų rengimo ir 

įforminimo reikalavimai“ 
(ilgosios programos 

„Dokumentų kalba ir 

tvarkyba“ (programos kodas 

211001000 ) I–as modulis). 

Lektorė VDU doc. dr. L. 

Bučienė. 

Seminaro kaina 26 Eur/asm.   

Būtina išankstinė registracija 
iki kovo 14 d. per Semi+ 

sistemą   

http://www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems iki 

seminaro atsiųsime prisijungimo 

nuorodą Zoom aplinkoje. 

Daugiau informacijos apie 

seminaro turinį žiūrėti po 

lentele. 

Administracijos 

darbuotojai, 

mokytojai, 

nepedagoginiai 

darbuotojai ir visi 

pageidaujantys 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

16 13.00 Seminaras „Skaitmeninio 

turinio naudojimas 

pradiniame ugdyme“ (ilgosios 

programos „Vaikų socialinio 

komunikavimo gebėjimų 

ugdymas diegiant virtualią 

aplinką ugdymo(si) procese“ 

(kodas 213002283) II modulis).  

Lektorė T. Jevstignejeva.  

Kaina 15,40 Eur/asm. 

Būtina išankstinė registracija iki 

kovo 12 d. per Semi+ sistemą   

http://www.semiplius.lt 

Pradinių klasių 

mokytojai, 

neformalaus 

ugdymo 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai bei 

visi 

pageidaujantys 

R. Diominienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

16 13.00 Seminaras „Mokytojo padėjėjo 

vaidmuo įtraukiajame 

ugdyme“ (tema – mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymo (si) 

poreikių ugdymas ir pagalba 

įtraukiajame ugdyme, 

atsižvelgiant į jų poreikius) 

(ilgosios programos „Mokytojo 

padėjėjo vaidmuo teikiant 

poreikius atliepiančią pagalbą 

ugdytiniams“ (kodas 

213002318) I-as modulis). 

Mokytojų 

padėjėjai  

R. Diominienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

16 15.00 Technologijų mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas (2020 m. veiklos, 

nuotolinis darbas; atnaujintos 

bendrosios programos; 2021 m. 

Technologijų 

mokytojai 

R. Dasevičienė, 

A. Maračinskienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 



veiklų planavimas pagal 

poreikius ir aktualijas; virtualios 

parodos planavimas).   

Adolfo Šapokos gimnazijos 

mokytojos A. Maračinskienės 

pamokos situacijų pristatymas 

pasidalinant gerąja patirtimi. 

Registracija SEMI + sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

17 9.00 Geografijos olimpiada 9-12 kl 

mokiniams. 

9-12 kl. mokiniai R. Diominienė, 

A. Telksnys 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

17 13.00 Šokio mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas (2020 m. 

veiklos; atnaujintos bendrosios 

programos (projektas): 

kompetencijų aprašai, dalykų 

programų projektai; 2021 m. 

veiklų planavimas pagal 

poreikius ir aktualijas).   

Registracija SEMI + sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Šokio mokytojai R. Dasevičienė, 

E. Ruzgienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

17 14.00 Projektinės veiklos metodikos 

rengėjų metodinis susitikimas 

su išorės konsultante V. 

Sičiūniene (ES struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“). 

4-as metodinis susitikimas. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

projektinės 

veiklos metodikos 

rengėjai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

18  

 

12.15-

13.50 
Gerosios patirties sklaidos 

renginys. Projekto „Inovatyvios 

ugdymo(si) veiklos lauko 

aplinkose kiekvieno vaiko 

pažangai“ partnerių mokytojų 

pasidalijimas gerosiomis 

patirtimis. Įžvalgomis dalinasi 

ir rekomendacijas teikia 

konsultantė O. Monkevičiene 

ir B. Autukevičiene. 

Registracija SEMI + sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Nuorodą išsiųsime prieš renginį. 

Renginio darbotvarkę žr. žemiau 

po lentele (priedas Nr. 2). 

Utenos r. 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 



18 18.00 Suaugusiųjų švietimas. Renginių 

ciklas „Kaip galima padėti sau 

ir kitiems karantino laiku“.  

Renginys nemokamas.  

Registracija SEMI + sistemoje 

Visi 

pageidaujantys 

T. Karklinis Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

19 12 Psichologų metodinis 

susitikimas „Sunkių atvejų 

analizė“.   

Registracija SEMI + sistemoje. 

Švietimo įstaigų 

psichologai 

R. Diominienė, 

M. Jackūnienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

22 19.30 Vaizdo pamoka 

bendradarbiaujant  5 ES šalių 

partneriams pagal Erasmus+ 

KA204 projektą „English and 

ICT: an Interdisciplinary 

Appoach“ (suaugusiųjų 

besimokančiųjų susitikimas) 

5 ES šalių 

projekto 

koordinatoriai ir 

projekte 

dalyvaujantys 

susaugusieji 

besimokantieji 

R. Sabaliauskienė, 

R. Diominienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

23 13.00 Seminaras „Mokiniai, keliantys 

didžiausius iššūkius 

ugdytojams. Specialiųjų 

ugdymo (si) poreikių  

tenkinimas, teikiant pagalbą“ 
(tema – pagalba mokiniams, 

turintiems regos ir klausos 

sutrikimų) (ilgosios programos 

„Mokytojo padėjėjo vaidmuo 

teikiant poreikius atliepiančią 

pagalbą ugdytiniams“ (kodas 

213002318) II-as modulis). 

Kaina 14,50 Eur/dalyviui. 

Registracija SEMI + sistemoje 

Mokytojų 

padėjėjai  

R. Diominienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

23 15.00 Etikos mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas (2020 m. 

veiklos; atnaujintos bendrosios 

programos (projektas): 

kompetencijų aprašai, dalykų 

programų projektai; 2021 m. 

veiklų planavimas pagal 

poreikius ir aktualijas).   

Registracija SEMI + sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Etikos mokytojai R. Dasevičienė, 

R. Legenienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

24 11.30 Seminarai „Diferencijavimas ir 

individualizavimas efektyviam 

mokinių darbui 

pamokoje“  (ilgosios programos 

„Ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas“ (kodas 

213002350) II-as modulis.   

Vilkaviškio 

„Aušros“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

M. Lapinienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoj 



25 12.30 Ikimokyklinio ugdymo 

metodinių grupių pirmininkų 

ir pavaduotojų ugdymui 

metodinis susirinkimas.   

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

metodinių grupių 

pirmininkai ir 

pavaduotojai 

ugdymui 

R. Dasevičienė, 

A. Meškuotienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

25 15.00 Chemijos mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas ((2020 m. 

veiklos; atnaujintos bendrosios 

programos (projektas): 

kompetencijų aprašai, dalykų 

programų projektai; 2021 m. 

veiklų planavimas pagal 

poreikius ir aktualijas).   

Registracija SEMI + sistemoje  

http://www.semiplius.lt 

Chemijos 

mokytojai 

 

R. Dasevičienė, 

I. Urbanavičienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

25 18.00 Suaugusiųjų švietimas. Renginių 

ciklas „Kaip galima padėti sau 

ir kitiems karantino laiku“.  

Renginys nemokamas.  

Registracija SEMI + sistemoje 

Visi 

pageidaujantys 

T. Karklinis Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

26 9.00 Seminaras „Solfedžio 

mokymo(-si) turinio 

įvairinimo galimybės“. 

Lektorė Ž. Markova. 

Kaina 8,20 Eur/dalyviui. 

Registracija SEMI + sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Visi 

pageidaujantys 

R. Diominienė, 

N. Gelgotienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

29 15.00 Utenos rajono mokytojų 

metodinės tarybos (metodinių 

būrelių pirmininkų) 

susirinkimas. 

Registracija SEMI + sistemoje 

http://www.semiplius.lt 

Metodinių būrelių 

pirmininkai 

V. Bujanauskienė, 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

R. Diominienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

 

Tikslina

ma 

Tikslina

ma 

Vaizdo konferencijos 

bendradarbiaujant iš 8 ES šalių 

partneriams pagal Erasmus+ 

KA204 projektą „Trans-

flipping the Classroom in an 

Inclusive Learning 

Community“ parengtos 

mokomosios  medžiagos 

projekto temomis aptarimo. 

8 ES šalių 

švietimo įstaigų 

atstovai 

R. Sabaliauskienė, 

R. Diominienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

Balandžio mėn. 

Balandž

io 9 d. 

 

10.00 

 

Nuotolinis seminaras „Kalbos 

praktikos problemos: 

aktualieji prielinksnių ir 

polinksnių vartojimo 

atvejai“ (ilgosios programos 

„Taikomoji mokyklinė 

Lietuvių k. 

mokytojai 

R. Dasevičienė, 

R. Bernotienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 



gramatika: teorinės aktualijos ir 

praktika“ (programos kodas 

213001887) VI–as modulis). 

Lektorė VDU doc. dr. L. 

Bučienė. 

Seminaro kaina 26 Eur/asm.   

Būtina išankstinė 

registracija  iki balandžio 2 

d. per Semi+ sistemą   

http://www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems iki 

seminaro atsiųsime prisijungimo 

nuorodą Zoom aplinkoje. 

Balandž

io 12 d. 

14.00  Nuotolinis seminaras 

,,Kanceliarinės kalbos 

aktualijos: dažniausios 

dokumentų kalbos 

morfologijos ir sintaksės 

problemos“ (ilgosios programos 

„Dokumentų kalba ir 

tvarkyba“ (programos kodas 

211001000 ) II–as modulis). 

Lektorė VDU doc. dr. L. 

Bučienė. 

Seminaro kaina 26 Eur/asm.   

Būtina išankstinė registracija 
iki balandžio 8 d. per Semi+ 

sistemą   

http://www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems iki 

seminaro atsiųsime prisijungimo 

nuorodą Zoom aplinkoje. 

Daugiau informacijos apie 

seminaro turinį žiūrėti po 

lentele, priedas Nr. 1. 

Administracijos 

darbuotojai, 

mokytojai, 

nepedagoginiai 

darbuotojai ir visi 

pageidaujantys 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

13 12.00 Seminaras „Grįžtamasis ryšys, 

vertinimas, įsivertinimas 

universalaus mokymosi 

dizaino strategijoje (ilgosios 

programos „Universalaus 

mokymo(si) dizaino strategijos 

diegimas“ VII modulis). Lektorė 

A. Galkienė.  

Seminaro kaina 10 Eur/asm.   

UMD savanoriai- 

ikimokyklinis, 

pradinis ir 

neformalus 

ugdymas 

V. Bujanauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

14 14.00 Seminaras „Grįžtamasis ryšys, 

vertinimas, įsivertinimas 

universalaus mokymosi 

dizaino strategijoje (ilgosios 

programos „Universalaus 

mokymo(si) dizaino strategijos 

UMD savanoriai- 

pagrindinis ir 

vidurinis 

ugdymas  

V. Bujanauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


diegimas“ VII modulis). Lektorė 

A. Galkienė.  

Seminaro kaina 10 Eur/asm.   

Gegužės 

mėn.  

14.00  Nuotolinis seminaras 

,,Kanceliarinės kalbos 

aktualijos: dažniausios 

dokumentų kalbos leksikos, 

žodžių darybos problemos“ 
(ilgosios programos 

„Dokumentų kalba ir 

tvarkyba“ (programos kodas 

211001000 ) III–as modulis). 

Lektorė VDU doc. dr. L. 

Bučienė. 

Seminaro kaina 26 Eur/asm.   

Būtina išankstinė registracija 
iki balandžio 8 d. per Semi+ 

sistemą   

http://www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems iki 

seminaro atsiųsime prisijungimo 

nuorodą Zoom aplinkoje. 

Daugiau informacijos apie 

seminaro turinį žiūrėti po 

lentele, priedas Nr. 1. 

Administracijos 

darbuotojai, 

mokytojai, 

nepedagoginiai 

darbuotojai ir visi 

pageidaujantys 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

2021 M. KOVO 15 D. – GEGUŽĖS/BIRŽELIO MĖN. (KIEKVIENĄ MĖNESĮ PO VIENĄ 

MODULĮ) PLANUOJAMI SEMINARAI PAGAL ILGĄJĄ PROGRAMĄ 

,,DOKUMENTŲ KALBA IR TVARKYBA“. 

 

Mokymų dalyvis gali rinktis tik vieną, kelis ar visus modulius.  

 

Lektorė Vytauto Didžiojo universiteto docentė Laimutė Bučienė 

 

Programos anotacija 

Šiandien daugiausia rūpesčių kelia įstaigų ir organizacijų raštai, kitaip sakant, kasdieninė kanceliarinė 

kalba, todėl labai aktualu reikalų raštų tvarkytojams nuolat atnaujinti lietuvių kalbos žinias. 

Seminaruose bus pateikiama labai konkrečių kalbos patarimų, iš kurių aiškėtų, kaip rašyti dokumentų 

tekstus ir atskiras jų dalis, kaip formuluoti reikalų raštų teiginius, kur ir kaip vartoti kanceliarinės 

kalbos štampus, kuo keisti netinkamus kanceliarizmus, kaip taisyti paplitusias klaidas ir apskritai kas 

tinka ir kas netinka kanceliarinei kalbai. Atsižvelgiant į naujas kalbininkų rekomendacijas ir 

kanceliarinės kalbos poreikius bus aptariami aktualiausi kalbos reiškinių vertinimai, jų vartojimo ir 

nevartojimo rekomendacijos. Mokymų metu ne tik bus pateikta naudinga teorinė informacija, bet ir 

žinios bus pritaikomos praktiškai. 

 

Programos tikslas 



Plėsti ir gilinti dokumentų rengimo ir įforminimo teorines žinias bei praktinius gebėjimus, tobulinti 

kanceliarinės kalbos  įgūdžius. 

 

 

I MODULIS (Kovo 15 d.).  Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai  

Teorija: 

 Dokumentų rengimo taisyklės  

 Dokumentų rengimo ir tvarkymo pokyčiai  

Praktika. Dokumentų tekstų rašymas  

Savarankiškas darbas. Užduočių, skirtų įtvirtinti įgytas teorines žinias, atlikimas.  

Kaina 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

 

II MODULIS (Balandžio 12 d.). Kanceliarinės kalbos aktualijos: dažniausios dokumentų 

kalbos morfologijos ir sintaksės problemos  

Teorija: 

 Iš praktinio dokumentų tvarkymo darbo: dėl kai kurių linksnių, prielinksnių ir polinksnių 

vartojimo taisyklingumo  

 Iš praktinio dokumentų tvarkymo darbo: dėl kai kurių gramatinių formų vartojimo 

taisyklingumo Praktika. Keblesniųjų  morfologijos ir sintaksės reiškinių vartojimo atvejų 

analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių morfologijos ir sintaksės reiškinių vartojimo žinias, 

atlikimas  

Kaina 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

 

III MODULIS (Gegužės mėn.). Kanceliarinės kalbos aktualijos: dažniausios dokumentų 

kalbos leksikos, žodžių darybos problemos  

Teorija: 

 Dokumentų kalbos leksikos normos ir pažeidimai  

 Dokumentų kalbos žodžių darybos negerovės  

Praktika. Aktualiųjų leksikos, žodžių darybos atvejų analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių leksikos ir žodžių darybos žinias, atlikimas  

Kaina 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

 

IV MODULIS. Dokumentų skyrybos ypatumai  

Teorija: 

 Privalomoji skyryba  

 Probleminiai skyrybos atvejai  

Praktika. Pagrindinių taisyklių taikymas atsižvelgiant į naujas skyrybos taisykles  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių skyrybos žinias, atlikimas  

Kaina - 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

 

V MODULIS. Dokumentų rašybos ypatumai  
Teorija. Aktualiausi  rašybos dalykai  

Praktika. Sunkesnių ir probleminių rašybos atvejų analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių rašybos žinias, atlikimas. 

Kaina - 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

                                                                        

Atsakinga metodininkė Ramunė Dasevičienė 

 

Priedas Nr. 2 



GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS RENGINYS 

 

Laikas Tema  Pranešėjas(ai) (vardas, pavardė; įstaigos 

pavadinimas) 

Pradžia 12.15 

val. 

 

Pabaiga 13.45 

val. 

Sveikinimo žodis 

renginio dalyviams. 

 Rita Lekerauskienė, Utenos mokykla-vaikų 

darželis ,,Varpelis“, 

Ramunė Dasevičienė, UŠC metodininkė  

,,Atradimų kiemas“   Ina Pažerinienė ir Romualda Kvyklienė, 

Utenos mokykla-vaikų darželis ,,Varpelis“ 

,,Zuikio mokyklėlė 

žiemą“. 

Kaip vyksta ugdymas 

nuotoliniu būdu su 

mokytojo asistento 

pagalba. 

 Jolanta Kačinskaitė ir 

Vaida Strunkevičienė, 

Daugailių pagrindinė mokykla 

 

 

 

Ugdomųjų veiklų lauke 

įvairovė ir priemonės 

 Rita Katinienė ir Violeta Pečentauskienė, 

Utenos mokykla-vaikų darželis ,,Eglutė“ 

,,Vasara vasarį“. 

Projekto programų, 

parengtų vasaros 

veikloms, nuostatų 

integravimas į ugdymo 

procesą ištisus metus. 

 Rasa Žitkuvienė, 

Sudeikių daugiafunkcis centras 

Žiemos eksperimentai, 

tyrinėjimai, žaidimai ir 

linksmybės 

artimiausioje aplinkoje. 

 R. Morozovienė, 

Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyrius 

Vaiko vertinimo 

aspektai organizuojant 

veiklas lauko aplinkose. 

 Lina Kaziukaitienė, 

Utenos mokykla-vaikų darželis ,,Eglutė“ 

Konsultančių įžvalgos, 

rekomendacijos 

 Konsultantės O. Monkevičienė, B. 

Autukevičienė 

 

Atsakinga metodininkė Ramunė Dasevičienė 

 


