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PATVIRTINTA 

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus 

2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-97 

Panevėžio rajono švietimo centro 

2020 m. gruodžio mėnesio veiklos planas  

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Lektorius (iai) Dalyviai Atsakingas 

asmuo 

Data Vieta Pastabos 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

1 Seminaras „Dokumentų 

valdymo aktualijos ir 

naujovės“ 

Rasa Grigonienė Biudžetinių 

įstaigų vadovai, 

darbuotojai, 

atsakingi už 

dokumentų 

valdymą ir 

apskaitą 

Loreta 

Šalčiūnienė 

12-02 

10:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija 

 www.prsc.lt  

iki lapkričio 30 d. 

Kaina 40 Eur 

2 Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kursai 

Psichologė 

Vilma 

Vaicekauskienė, 

specialioji 

pedagogė Vitalija 

Taraškevičienė 

Tikslinė grupė Loreta 

Šalčiūnienė 

12-02 

15:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Kursai vyks  

gruodžio 2, 3, 9, 10 d.  

nuo 15 val. 

 

3 Diskusija „Instagram – 

ateities reklamos forma?“ 

Aušrinė Klydžytė Savišvietos 

klubas „Savi“ 

Renata 

Jankevičienė 

12-02 

18:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija  

www.prsc.lt  

iki gruodžio 1 d. 

4 Programos „Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos tobulinimas“ 

III modulis „Skaitmeninio 

turinio kūrimas“ 

Edita Davidonytė Įvairių dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Renata 

Jankevičienė 

12-07 

14:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina 

registracija  www.prsc.lt  

iki lapkričio 25 d. 

Kaina 16 Eur 
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5 Anglų kalbos mokymai 

pažengusiems  

(Intermediate 2) 

Rima 

Stongvilienė 

Tikslinė grupė Renata 

Jankevičienė 

12-07 

17:30 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokymai vyks  

gruodžio 7, 14, 21 d. 

6 Finansinio raštingumo 

ugdymo mokymai. III 

modulis „Lietuvos banko 

paslaugos. Investavimo 

pradžiamokslis: kaip pradėti 

investuoti?“ 

Lietuvos banko 

specialistai 

Švietimo įstaigų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

bendruomenių 

nariai, valstybės 

tarnautojai, 

kurie domisi 

finansų valdymu 

Loreta 

Šalčiūnienė 

12-08 

15:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Registracija internetinėje 

sistemoje www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą 

Programa vykdoma 

bendradarbiaujant su 

Panevėžio miesto švietimo 

centru 

7 Programos „Bendruomenės 

lūkesčių dermė  – laimingas 

vaikas“ I modulis „Emocinis 

stabilumas bendruomenėje“ 

Daiva 

Vietrinienė 

Velžio lopšelio-

darželio 

„Šypsenėlė“ 

pedagoginiai 

darbuotojai 

Renata 

Jankevičienė 

12-09 

13:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija  

www.prsc.lt  

iki gruodžio 7 d. 

8 Finansinio raštingumo 

ugdymo mokymai. III 

modulis „Lietuvos banko 

paslaugos. Draudimas: ką 

būtina žinoti apie draudimo 

produktus?“ 

Lietuvos banko 

specialistai 

Švietimo įstaigų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

bendruomenių 

nariai, valstybės 

tarnautojai, 

kurie domisi 

finansų valdymu 

Loreta 

Šalčiūnienė 

12-09 

15:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Registracija internetinėje 

sistemoje www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą, 

Programa vykdoma 

bendradarbiaujant su 

Panevėžio miesto švietimo 

centru 

9 Programos „Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos tobulinimas“ 

III modulis „Skaitmeninio 

turinio kūrimas“ 

Edita Davidonytė Įvairių dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Renata 

Jankevičienė 

12-14 

14:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija 

www.prsc.lt  

iki gruodžio 10 d. 

Kaina 16 Eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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10 Konsultacija „Microsoft 

Teams aplinkos 

panaudojimas ugdymo 

procese“ 

Birutė 

Savickienė 

Upytės Antano 

Belazaro 

pagrindinės 

mokyklos 

mokytojai 

Birutė 

Savickienė 

12-16 

14:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija  

www.prsc.lt  

iki gruodžio 14 d. 

11 Finansinio raštingumo 

ugdymo mokymai. III 

modulis „Lietuvos banko 

paslaugos. Blockchain 

technologijos: jų pritaikymo 

galimybės (apie virtualiąsias 

valiutas)“ 

Lietuvos banko 

specialistai 

Švietimo įstaigų 

mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

bendruomenių 

nariai, valstybės 

tarnautojai, kurie 

domisi finansų 

valdymu 

Loreta 

Šalčiūnienė 

12-16 

15:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Registracija internetinėje 

sistemoje www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą. 

Programa vykdoma 

bendradarbiaujant su 

Panevėžio miesto švietimo 

centru 

12 Programos „Mažais 

žingsneliais inovacijų 

takeliu“ IV modulis 

„Interaktyvių įrenginių 

(interaktyvūs kubai, ekranai, 

grindys, planšetiniai 

kompiuteriai ir kt.) 

panaudojimo teorinės ir 

praktinės galimybės“ 

Jolanta 

Vienažindienė 

Tikslinė grupė Nijolė 

Mogilovienė 

12-17 

10:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija  

www.prsc.lt  

iki gruodžio mėn.14 d. 

13 Finansinio raštingumo 

ugdymo mokymai. III 

modulis „Lietuvos banko 

paslaugos. Mokėjimų 

revoliucija: ką reikia žinoti 

apie saugius mokėjimus?“ 

Lietuvos banko 

specialistai 

Švietimo įstaigų 

mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

bendruomenių 

nariai, valstybės 

tarnautojai, kurie 

domisi finansų 

valdymu 

Loreta 

Šalčiūnienė 

12-17 

15:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Registracija internetinėje 

sistemoje www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą. 

Programa vykdoma 

bendradarbiaujant su 

Panevėžio miesto švietimo 

centru 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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14 Programos „Mažais 

žingsneliais inovacijų 

takeliu“ V modulis 

„Sveikatingumo ugdymas: 

fizinis aktyvumas“ 

Ilona Bakšė Tikslinė grupė Nijolė 

Mogilovienė 

12-18 

13:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija  

www.prsc.lt  

iki gruodžio mėn. 14 d. 

15 Konsultacija „Microsoft 

Teams aplinkos 

panaudojimas ugdymo 

procese“ 

Birutė 

Savickienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Birutė 

Savickienė 

12-21 

14:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija  

www.prsc.lt  

iki gruodžio 18 d. 

16 Programos „Specialiųjų 

poreikių mokinių emocinės 

raiškos ypatumai, galimybės 

ir pagalba ugdant“ I modulis 

„Susipažinkime su vaikais, 

turinčiais emocinių ir elgesio 

sunkumų“ 

Vaidas 

Arvasevičius 

Smilgių 

gimnazijos 

komanda 

Nijolė 

Mogilovienė 

12-28 

09:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija  

www.prsc.lt  

iki gruodžio 23 d. 

17 Programos „Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos tobulinimas“ 

II modulis „Komunikavimas 

(Microsoft Teams aplinkos 

panaudojimas ugdymo 

procese)“ 

Rita Mažeikienė Dembavos 

progimnazijos 

komanda 

Birutė 

Savickienė 

12-28 

09:00 

Dembavos 

progimnazija 

Būtina registracija  

www.prsc.lt 

 iki gruodžio 22 d. 

Metodinė veikla 

1 Informacinių technologijų 

mokytojų metodinis 

susirinkimas 

Rita Mažeikienė Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Birutė 

Savickienė 

12-03 

16:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija 

 www.prsc.lt  

iki gruodžio 2 d. 

2 Mokyklų vadovų 

pavaduotojų ugdymui 

susirinkimas 

Jungtinė lektorių 

grupė 

Mokyklų 

vadovų 

pavaduotojai 

ugdymui 

Renata 

Jankevičienė 

12-09 

14:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija  

www.prsc.lt  

iki gruodžio 7 d. 
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Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą 

3 Pradinio ugdymo mokytojų 

metodinių būrelių mokyklose 

pirmininkų susirinkimas 

Jolanta 

Andriuškevičienė 

Tikslinė grupė Nijolė 

Mogilovienė 

12-15 

15:15 

Nuotoliniu 

būdu 

Būtina registracija  

www.prsc.lt  

iki gruodžio 14 d. 

Projektinė veikla 

1 „Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „Taikus švietimas 

patyčių prevencijai vaikystėje 

– PEEC“ veiklos 

Projekto 

kūrybinė grupė 

Projekto 

dalyviai 

Renata 

Jankevičienė 

12-01 

12:00 

Nuotoliniu 

būdu 

„Erasmus+“ KA2 

programos projektas 

„Taikus švietimas patyčių 

prevencijai vaikystėje – 

PEEC“  finansuojamas 

remiant Europos Komisijai. 

Gruodžio 1–22 d. 

2 „Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „MŪSŲ 

SKAITMENINĖ ERDVĖ“ 

veiklos 

Projekto 

kūrybinė grupė 

Projekto 

dalyviai 

Renata 

Jankevičienė 

12-01 

16:00 

Nuotoliniu 

būdu 

„Erasmus+“ KA2 

programos projektas 

„MŪSŲ SKAITMENINĖ 

ERDVĖ“  finansuojamas 

remiant Europos Komisijai. 

Gruodžio 1–22 d. 

3 „Erasmus+“ KA3 programos 

projekto „Robotika prieš 

patyčias – Roby“ veiklos 

Jungtinė lektorių 

grupė 

Tarptautinio 

projekto „Roby“ 

dalyviai 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

12-06 

10:00 

Panevėžio 

rajono 

ugdymo 

įstaigose 

Projekto veiklos vyks 

gruodžio  6–20 d. 

„Erasmus+“ KA3 

programos projektas 

„Robotika prieš patyčias-

Roby“  finansuojamas 

remiant Europos Komisijai 

4 „Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „TEISĖS. Aktyvus 

pilietiškumas ir pagyvenusių 

žmonių vaidmuo 

visuomenėje“ veiklos 

Jungtinė lektorių 

grupė 

Tikslinė grupė Jurgita 

Vaitiekūnienė 

12-07 

10:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Erasmus+ KA2 programos 

projektas „TEISĖS. Aktyvus 

pilietiškumas ir pagyvenusių 

žmonių vaidmuo 

visuomenėje“ 
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finansuojamas remiant 

Europos Komisijai 

5 „Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „PEARL“ veiklos. 

Tiriamoji veikla 

Inga Žilinskienė Dembavos vaikų 

lopšelio-darželio 

„Smalsutis“ ir 

Velžio vaikų 

lopšelio-darželio 

„Šypsenėlė“ 

komandos 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

12-14 

10:00 

Dembavos 

vaikų 

lopšelis-

darželis 

„Smalsutis“ 

ir Velžio 

vaikų 

lopšelis-

darželis 

„Šypsenėlė“ 

  

„Erasmus+“ KA2 

programos projektas 

„PEARL“  finansuojamas 

remiant Europos Komisijai 

 

TAU veikla 

1 Akcija „Senieji kalėdiniai 

žaisliukai“ 

Renata 

Jankevičienė 

Panevėžio 

rajono TAU 

klausytojai 

Renata 

Jankevičienė 

12-01 

15:00 

Nuotoliniu 

būdu 

Panevėžio r. TAU 

klausytojų sukurti nuotraukų 

koliažai bus publikuojami 

Švietimo centro 

socialiniame tinkle 

„Facebookas“. 

Gruodžio 1–22 d. 

 

Planas gali būti keičiamas 


