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Utena 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta 

4 9.00-

16.30 
Mokymai ,,Samprotavimo ir 

problemų sprendimo 

gebėjimus skatinančių 

užduočių kūrimas“  pagal 

bendrųjų įgūdžių programą 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“ (kodas 

213002262) II modulis) pagal 

ES struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamą projektą 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“. 

2-a mokymų diena. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

bendruomenių 

atstovai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

4, 5 14.00-

17.00 

Mokymai pagal saugaus 

interneto programą „Būk 

Interneto Genijus“ (kaip ją 

perteikti 1–6 klasių mokiniams).  

Užsiregistravę 

saugaus elgesio 

internete 

entuziastai 

R. Diominienė Nuotolinis 

Google Meet 

aplinkoje 

5 9.00 Seminaras „Gebėjimų dirbti 

„Excel“ programa 

tobulinimas“ (ilgosios 

programos „Virtualių aplinkų 

diegimas ugdymo proceso 

organizavimui“ (kodas 

213002063) VI-as modulis). 

Regioninio 

profesinio 

mokymo centro 

bendruomenė 

R. Diominienė, 

L. Baltuškienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

6 16.00 Seminaras „Skaitmeninių 

pokyčių valdymas mokykloje“  
(ilgosios programos „Edukacinių 

įrankių ir skaitmeninių įgūdžių 

ugdymo metodai“ (kodas 

213002216) I-as modulis). 

Lektorius N. Airošius.   

Mokyklų 

komandos 

R. Diominienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 



8 9.30 Anglų kalbos (11 kl.) 

olimpiada. 

11 kl. mokiniai R. Diominienė, 

J. Paukštė, 

I. Budreikienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

12 12.00 Kuratorių stebėsenos įrankių 

(I- o ir II -o įrankio) rengimo 

komandos metodinis 

susitikimas su išorės 

konsultante (ES struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“). 

2-as metodinis susitikimas. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

stebėsenos įrankių 

(I- o ir II -o 

įrankio) rengimo 

komandos nariai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

13 9.00 Gerosios patirties sklaidos 

renginys „Solfedžio nuotoliniu 

būdu patirtys“. 

Registruotis iki sausio 12 d. el. p. 

nijole.gelgotiene@gmail.com  

nurodant savo el. pašto adresą. 

Užsiregistravę 

dalyviai 

R. Diominienė, 

N. Gelgotienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

14 14.00 Matematinių užduočių 

rinkinio rengėjų komandos 

metodinis susitikimas su išorės 

konsultante V. Sičiūniene (ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“). 

2-as metodinis susitikimas. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

užduočių rinkinio 

rengėjai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

15 8.30 Matematikos (9-12 kl.) 

olimpiada. 

9-12 kl. mokiniai R. Diominienė, 

A. Telksnys, 

R. Musteikienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

19 14.00 Projektinės veiklos metodikos 

rengėjų metodinis susitikimas 

su išorės konsultante (ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“). 

2-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 

 

20 14.00 Pradinio ugdymo atnaujintų 

programų aptarimas. 

Elektroninė renginių 

registracijos sistema Semiplius. 

Mokyklų pradinių 

klasių metodinių 

grupių 

pirmininkai 

R. Diominienė, 

R.  Rimšelienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

21 12.30 Seminaras „Skaitmeninio 

turinio naudojimas 

Projekto 

„Virtualus 

V. Bujanauskienė, 

S. Balčiūnienė 

Nuotolinis 

Zoom 



ikimokykliniame ugdyme“ 
(ilgosios programos „Vaikų 

socialinio komunikavimo 

gebėjimų ugdymas diegiant 

virtualią aplinką ugdymo(si) 

procese“ (kodas 213002283) II 

modulis 1 dalis). 

Lektorė T. Jevstignejeva 

voratinklis“  

partnerių grupė 

aplinkoje  

 

22 12.30 Seminaras „Kaip organizuoti 

pamoką, kad mokinys taptų  

savo mokymosi ekspertu?“ 
(ilgosios programos 

„Universalaus mokymo(si) 

dizaino strategijos diegimas“ II 

modulis). Lektorė A. Galkienė.  

Seminaro kaina 10 Eur/asm.   

UMD savanoriai- 

ikimokyklinis 

ugdymas 

V. Bujanauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

26 8.30 Informacinių technologijų (9-

12 kl.) olimpiada. 

9-12 kl. mokiniai R. Diominienė, 

A. Telksnys 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

26 13.00 Psichologų metodinis 

susitikimas „Sunkių atvejų 

analizė“.   

Švietimo įstaigų 

psichologai 

R. Diominienė, 

A. Vaiciukevičienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

26 14.00 Gerosios patirties sklaidos 

renginys „Informacinių 

technologijų naudojimo 

patirtys pradiniame ugdyme“. 

Pradinio ugdymo 

vadovai ir 

pedagogai 

 

R. Diominienė, 

V. Bujanauskienė 

 

Nuotolinis

 Zoom 

aplinkoje 

27 12.00 Lietuvių k. ir literatūros (9-12 

kl.) olimpiada. 

9-12 kl. mokiniai R. Diominienė, 

R. Bernotienė, 

J. Paukštė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

27 14.00 Seminaras „Kaip organizuoti 

pamoką, kad mokinys taptų  

savo mokymosi ekspertu?“ 
(ilgosios programos 

„Universalaus mokymo(si) 

dizaino strategijos diegimas“ II 

modulis). Lektorė A. Galkienė.  

Seminaro kaina 10 Eur/asm.   

UMD savanoriai- 

pagrindinis ir 

vidurinis 

ugdymas 

V. Bujanauskienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

27 14.00 Logopedų metodinio būrelio  

susirinkimas. 

Švietimo įstaigų 

logopedai 

R. Diominienė, 

I. Urbanienė 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

28 12.30 Seminaras „Skaitmeninio 

turinio naudojimas 

ikimokykliniame ugdyme“ 
(ilgosios programos „Vaikų 

socialinio komunikavimo 

gebėjimų ugdymas diegiant 

virtualią aplinką ugdymo(si) 

procese“ (kodas 213002283)  

II modulis 2 dalis). 

Lektorė T. Jevstignejeva 

Projekto 

„Virtualus 

voratinklis“  

partnerių grupė 

V. Bujanauskienė, 

S. Balčiūnienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 



29 14.00 Seminaras „Kaip organizuoti 

pamoką, kad mokinys taptų  

savo mokymosi ekspertu?“ 
(ilgosios programos 

„Universalaus mokymo(si) 

dizaino strategijos diegimas“ II 

modulis). Lektorė A. Galkienė.  

Seminaro kaina 10 Eur/asm.   

 UMD savanoriai- 

pradinis ugdymas 

V. Bujanauskienė 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“ dėl mokomųjų 

užduočių kūrimo pagal parengtą 

medžiagą projekto temomis, 

pasiektų rezultatų aptarimo, 

tolesnių veiklų planavimo. 

8 ES šalių 

švietimo įstaigų 

atstovai 

R. Sabaliauskienė, 

R. Diominienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje  

 

Tikslina

ma 

Tikslina

ma 

Vaizdo konferencijos 

bendradarbiaujant  5 ES šalių 

partneriams pagal Erasmus+ 

KA204 projektą „English and 

ICT: an Interdisciplinary 

Appoach“ dėl sutarties 

pasirašymo, projekto tikslų, 

veiklų planavimo ir kt. 

5 ES šalių 

švietimo įstaigų 

atstovai 

R. Sabaliauskienė Nuotolinis 

Webex 

aplinkoje 

Vasario mėn. 

Vasario 

4 d. 

15.00 Mokymai kaip užsiregistruoti   

elektroninėje renginių 

registracijos sistemoje SEMI + 

sistemoje. 

Pradinių mokyklų 

bendruomenės 

R. Diominienė 

R. Sabaliauskienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Vasario 

8 d. 

15.00 Mokymai kaip užsiregistruoti   

elektroninėje renginių 

registracijos sistemoje SEMI + 

sistemoje. 

Progimnazijų 

bendruomenės 

R. Diominienė, 

R. Sabaliauskienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Vasario 

10 d. 

15.00 Mokymai kaip užsiregistruoti   

elektroninėje renginių 

registracijos sistemoje SEMI + 

sistemoje. 

Gimnazijų 

bendruomenės 

R. Diominienė, 

R. Dasevičienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Vasario 

12 d. 

12.30 Mokymai kaip užsiregistruoti   

elektroninėje renginių 

registracijos sistemoje SEMI + 

sistemoje. 

 

Ikimokyklinio ir 

neformalaus 

ugdymo 

bendruomenės 

R. Diominienė, 

R. Dasevičienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Vasario 

mėn. 

data 

tikslina

ma 

Tikslina

ma 

Nuotolinis seminaras „Kalbos 

praktikos problemos: 

keblesnieji linksnių vartojimo 

atvejai“ (ilgosios programos 

„Taikomoji mokyklinė 

gramatika: teorinės aktualijos ir 

Lietuvių k. 

mokytojai 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 



praktika“ (programos kodas 

213001887) V–as modulis). 

Lektorė Vytauto Didžiojo 

universiteto doc. dr. L. Bučienė. 

Vasario 

mėn. 

data 

tikslina

ma 

Tikslina

ma 

Seminaras ,,Bendrieji 

dokumentų rengimo ir 

įforminimo reikalavimai“ 
pagal ilgąją programą 

,,Dokumentų kalba ir tvarkyba“ 

I–as modulis).  

Daugiau informacijos apie 

seminarus pagal ilgąją 

programą pateikiama po 

lentele, priedas prie plano 

Nr.1.  

 

Seminaro ,,Bendrieji 

dokumentų rengimo ir 

įforminimo reikalavimai“ 

turinys: 

 Dokumentų rengimo 

taisyklės. 

 Dokumentų rengimo ir 

tvarkymo pokyčiai. 

 Dokumentų tekstų 

rašymas. 

Lektorė Vytauto Didžiojo 

universiteto doc. dr. L. Bučienė. 

Administracijos 

darbuotojai, 

mokytojai ir visi 

pageidaujantys 

R. Dasevičienė Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Vasario 

15 d. 

14.00-

17.15 

Mokymai pagal bendrųjų 

įgūdžių programą „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ (kodas 

213002262) pagal ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamą projektą 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“. 

 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

bendruomenių 

atstovai  

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Vasario 

18 d. 

 

 

 

 

9.00-

16.30 

Mokymai pagal bendrųjų 

įgūdžių programą „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ (kodas 

213002262) pagal ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamą projektą 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“. 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

bendruomenių 

atstovai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 



 

Vasario 

19 d. 

9.00 -

12.15 

Mokymai pagal bendrųjų 

įgūdžių programą „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ (kodas 

213002262) pagal ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamą projektą 

„Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“. 

 

Utenos 

Dauniškio, Kauno 

S. Dariaus ir S. 

Girėno, Kauno r., 

Domeikavos, 

Kaišiadorių r. 

Kruonio 

gimnazijų 

bendruomenių 

atstovai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

A. Skeirienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Vasario 

26 d. 

8.30 Istorijos (9-12 kl.) olimpiada. 9-12 kl. mokiniai R. Diominienė, 

A. Telksnys 

 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

Kovo 

mėn. 

15.00 Metodinių būrelių susitikimas 

„Ugdymo turinio 

atnaujinimas. Bendrosios 

kompetencijos“. 

Metodinių būrelių 

pirmininkai 

V. Bujanauskienė, 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė, 

R. Diominienė 

Nuotolinis 

Zoom 

aplinkoje 

 

     

Priedas Nr. 1 

 

2021 M. VASARIO – GEGUŽĖS MĖN. (KIEKVIENĄ MĖNESĮ PO VIENĄ MODULĮ) 

PLANUOJAMI SEMINARAI PAGAL ILGĄJĄ PROGRAMĄ 

,,DOKUMENTŲ KALBA IR TVARKYBA“. 

 

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 administratorių dokumentų rengimo ir įforminimo teorines žinias bei praktinius 

gebėjimus, tobulinti kanceliarinės kalbos  įgūdžius. 

 

I MODULIS (Vasario mėn.).  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.  

 



II MODULIS (Kovo mėn.). 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  

 

III MODULIS (Balandžio 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  

 

IV MODULIS (Kovo mėn.). 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  

 

V MODULIS (Gegužės mėn.). Dokumentų rašybos ypatumai  
Teorija. Aktualiausi  rašybos dalykai  

Praktika. Sunkesnių ir probleminių rašybos atvejų analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių rašybos žinias, atlikimas  

                                                                        

Atsakinga metodininkė Ramunė Dasevičienė 


