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PATVIRTINTA 

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus 

2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-84 

Panevėžio rajono švietimo centro 

2020 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Lektorius (iai) Dalyviai 

Atsakingas 

asmuo 
Data Vieta Pastabos 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

1 
Anglų kalbos mokymai 

pažengusiems (Intermediate 2) 

Rima 

Stongvilienė 
Tikslinė grupė 

Renata 

Jankevičienė 

11-03 

17:30 
Nuotoliniu būdu Mokymai vyks kiekvieną 

pirmadienį 

2 

Programos „STEAM 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

I modulis „STEAM vaikams: 

praktinė atmintinė mokytojui“ 

Dovilė 

Žukauskaitė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai ir visi, 

besidomintys 

vaikų ugdymu 

Nijolė 

Mogilovienė 

11-05 

16:00 

Švietimo 

centras, 

nuotoliniu būdu 

Registracija baigta 

Kaina 21 Eur 

3 

Finansinio raštingumo mokymai.  

I modulis „Sodros“ švietimo 

paslaugos. „Papildomas pensijų 

kaupimas, anuitetai“. „Kaip 

naudotis asmenine „Sodros“ 

paskyra, svetainė, jos struktūra“. 

„Socialinis draudimas Lietuvoje – 

kaip tai veikia ir kam to reikia“ 

„Sodros“ 

specialistai 

Švietimo įstaigų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai, 

bendruomenių 

nariai, valstybės 

tarnautojai, kurie 

domisi finansų 

valdymu 

Loreta 

Šalčiūnienė 

11-09 

15:00 
Nuotoliniu būdu 

Registracija internetinėje 

sistemoje www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą 

Programa vykdoma 

bendradarbiaujant su 

Panevėžio miesto švietimo 

centru 
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4 

Mokymai-konsultacijos „Skaitymo 

strategija „Piešiu tekstą“. Kaip 

sukurti tinkamą tekstą?“ 

Jolanta 

Andriuškevičie

nė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Nijolė 

Mogilovienė 

11-10 

15:00 
Nuotoliniu būdu 

Būtina 

registracija www.prsc.lt  

iki lapkričio 8 d. 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą 

5 

Programos „Mažais žingsneliais 

inovacijų takeliu“ IV modulis 

„Pažinimo skatinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ 

Dovilė 

Žukauskaitė 
Tikslinė grupė 

Nijolė 

Mogilovienė 

11-12 

10:00 

Švietimo 

centras, 

nuotoliniu būdu 

Būtina 

registracija www.prsc.lt iki 

lapkričio 10 d. 

6 

Konsultacija „Microsoft Teams 

aplinkos panaudojimas ugdymo 

procese“ 

Birutė 

Savickienė 

Raguvos 

gimnazijos 

komanda 

Birutė 

Savickienė 

11-16 

14:00 
Nuotoliniu būdu 

Būtina 

registracija www.prsc.lt  

iki lapkričio 13 d. 

 

7 

Programos „Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijos 

tobulinimas“ II modulis 

„Komunikavimas (Microsoft 

Teams aplinkos panaudojimas 

ugdymo procese)“ 

Birutė 

Savickienė 

Upytės Antano 

Belazaro 

pagrindinės 

mokyklos 

mokytojai 

Birutė 

Savickienė 

11-18 

14:00 
Nuotoliniu būdu 

Būtina 

registracija www.prsc.lt  

iki lapkričio 16 d. 

8 

Finansinio raštingumo ugdymo 

mokymai. II modulis Valstybinės 

mokesčių inspekcijos švietimo 

paslaugos. „Lietuvos mokesčių 

sistema. Mokesčių nauda“. 

Valstybinės 

mokesčių 

inspekcijos 

specialistai 

Švietimo įstaigų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai, 

bendruomenių 

nariai, valstybės 

Loreta 

Šalčiūnienė 

11-18 

15:00 
Nuotoliniu būdu 

Registracija internetinėje 

sistemoje www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą 

Programa vykdoma 

bendradarbiaujant su 
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„Pajamų ir turto deklaravimo 

pagrindai“ 

tarnautojai, kurie 

domisi finansų 

valdymu 

Panevėžio miesto švietimo 

centru 

9 

Programos „Mažais žingsneliais 

inovacijų takeliu“ III modulis 

„Sveikatingumo ugdymas: 

emocinė sveikata“ 

Ilona Bakšė Tikslinė grupė 
Nijolė 

Mogilovienė 

11-19 

13:00 
Nuotoliniu būdu 

Būtina 

registracija www.prsc.lt  

iki lapkričio 16 d. 

10 

Finansinio raštingumo mokymai. 

II modulis Valstybinės mokesčių 

inspekcijos švietimo paslaugos. 

„Darbo pajamų apmokestinimas. 

Papildomi būdai užsidirbti ir gautų 

pajamų apmokestinimas“ 

Valstybinės 

mokesčių 

inspekcijos 

specialistai 

Švietimo įstaigų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai, 

bendruomenių 

nariai, valstybės 

tarnautojai, kurie 

domisi finansų 

valdymu 

Loreta 

Šalčiūnienė 

11-19 

15:00 
Nuotoliniu būdu 

Registracija internetinėje 

sistemoje www.semiplius.lt 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą 

Programa vykdoma 

bendradarbiaujant su 

Panevėžio miesto švietimo 

centru 

11 

Konsultacija „Microsoft Teams 

aplinkos panaudojimas ugdymo 

procese“ 

Birutė 

Savickienė 

Paliūniškio 

pagrindinės 

mokyklos 

komanda 

Birutė 

Savickienė 

11-23 

14:00 
Nuotoliniu būdu 

Būtina 

registracija www.prsc.lt  

iki lapkričio 20 d. 

 

12 

Programos „Bendruomeniškumas 

keičiantis organizacijos kultūrą“  

I modulis „Emocinė sveikata 

kolektyve“ 

Daiva 

Vietrinienė 

Velžio gimnazijos 

bendruomenė 

Renata 

Jankevičienė 

11-24 

12:00 

Velžio 

gimnazija 

Būtina 

registracija www.prsc.lt  

iki lapkričio 17 d. 
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13 

Programos „STEAM 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

I modulis „STEAM vaikams: 

praktinė atmintinė mokytojui“ 

Dovilė 

Žukauskaitė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Nijolė 

Mogilovienė 

11-26 

16:00 
Nuotoliniu būdu 

Būtina 

registracija www.prsc.lt  

iki lapkričio 23 d. 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą 

Kaina 21 Eur 

14 

Programos „Prekyba žmonėmis. 

Socialiniai ir psichologiniai 

aspektai“ I modulis „Prekybos 

žmonėmis pavojai ir aktualumas 

šių dienų kontekste“ 

Justina 

Baltramiejūnė, 

Edita 

Kazlauskienė, 

Liudmila 

Nikolajeva 

Soc. pedagogai, 

soc. darbuotojai, 

klasių auklėtojai 

Loreta 

Šalčiūnienė 

11-30 

10:00 
Švietimo centras 

Būtina 

registracija www.prsc.lt   

iki lapkričio 27 d. 

15 

Konsultacija „Microsoft Teams 

aplinkos panaudojimas ugdymo 

procese“ 

Birutė 

Savickienė 

Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazijos 

komanda 

Birutė 

Savickienė 

11-30 

14:00 
Nuotoliniu būdu 

Būtina 

registracija www.prsc.lt  

iki lapkričio 27 d. 

Užsiregistravusiems 

atsiųsime nuorodą 

Metodiniai renginiai 

1 

Pradinių klasių mokinių pateikčių 

konkursas „Pristatyk nykstantį 

gyvūną/augalą/grybą“ 

Jolanta 

Andriuškevičie

nė, Sandra 

Daukantienė 

Pradinių klasių 

mokytojai ir 

mokiniai 

Nijolė 

Mogilovienė 

11-03 

10:00 
Nuotoliniu būdu 

Pateikčių konkurso darbų 

pristatymas iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. Siųsti el. 

paštu  

velzio.konferencija@gmail.

com 

Konkurso nuostatai 

svetainėje www.prsc.lt 
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2 

Apskritojo stalo diskusija 

„Nuotolinio mokymo (si) pliusai, 

minusai ir galimybės“ 

Jungtinė 

lektorių grupė 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Loreta 

Šalčiūnienė 

11-26 

15:00 
Švietimo centras 

Būtina 

registracija www.prsc.lt iki 

lapkričio 24 d. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ renginiai 

1 Akcija „Mokausi savivaldžiai“ 
Renata 

Jankevičienė 

Panevėžio rajono 

suaugusieji 

Renata 

Jankevičienė 

11-14 

10:00 
Nuotoliniu būdu 

Suaugusiųjų  mokymosi 

savaitei skirti mokymosi 

šaltinių ir programėlių 

pristatymai Švietimo centro 

socialiniame tinkle 

„Feisbuk“  bus skelbiami 

lapkričio 14–22 d. 

2 
Mokymai „Kūrybinis rašymas 

internetu“ 

Akvilė 

Kavaliauskaitė 

Panevėžio rajono 

viešosios 

bibliotekos, VVG, 

Švietimo centro, 

kultūros centrų 

andragogai 

Renata 

Jankevičienė 

11-16 

10:00 
Nuotoliniu būdu 

Suaugusiųjų mokymosi 

savaitėje dalyvaujantiems 

andragogams išsiųsime 

nuorodą el. p. Mokymai 

vyks lapkričio 16–17 d. 

3 

Individualios andragogų 

konsultacijos „Kaip tapti Europos 

suaugusiųjų mokymosi 

elektroninės platformos 

vartotoju?“ 

Renata 

Jankevičienė 

Panevėžio rajono 

andragogai 

Renata 

Jankevičienė 

11-16 

15:00 
Nuotoliniu būdu 

Suaugusiųjų  mokymosi 

savaitei skirtos 

konsultacijos vyks lapkričio 

16–20 d. el. p.  

prsc.pavaduotoja@gmail.co

m arba „Messenger“ 

programėle 

4 
Diskusija „Instagram – ateities 

reklamos forma?“ 

Aušrinė 

Klydžytė 

Savišvietos klubas 

„Savi“ 

Renata 

Jankevičienė 

11-19 

18:00 
Nuotoliniu būdu 

Būtina 

registracija www.prsc.lt  

iki lapkričio 16 d. 
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5 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo iniciatyvinės grupės ir 

andragogų diskusija „Renkame 

2021-ųjų Panevėžio rajono metų 

andragogą“  

Jungtinė 

lektorių grupė  
Tikslinė grupė  

Renata 

Jankevičienė  

11-20 

15:00  

Švietimo 

centras, 

nuotoliniu būdu  

Suaugusiųjų mokymosi 

savaitės renginys, 2020-ųjų 

m. andragogų 

apdovanojimas 

Tikslesnė informacija bus 

pateikta artėjant renginiui 

Projektinė veikla 

1 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „Taikus švietimas patyčių 

prevencijai vaikystėje – PEEC“ 

virtualus partnerių susitikimas 

Projekto 

kūrybinė grupė 
Tikslinė grupė 

Renata 

Jankevičienė 

11-05 

12:00 
Nuotoliniu būdu 

„Erasmus+“ KA2 

programos projektas 

„Taikus švietimas patyčių 

prevencijai vaikystėje – 

PEEC“  finansuojamas 

remiant Europos Komisijai 

Gairių, skirtų patyčių 

prevencijai, teorinės dalies 

rengimas lapkričio 5–30 d. 

2 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „TEISĖS. Aktyvus 

pilietiškumas ir pagyvenusių 

žmonių vaidmuo visuomenėje“ 

veiklos 

Jungtinė 

lektorių grupė 
Tikslinė grupė 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

11-09 

10:00 
Nuotoliniu būdu 

Erasmus+ KA2 programos 

projektas „TEISĖS. 

Aktyvus pilietiškumas ir 

pagyvenusių žmonių 

vaidmuo 

visuomenėje“  finansuojam

as remiant Europos 

Komisijai 

3 

„Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „MŪSŲ SKAITMENINĖ 

ERDVĖ“ veiklos 

Projekto 

kūrybinė grupė 
Tikslinė grupė 

Renata 

Jankevičienė 

11-09 

11:00 
Nuotoliniu būdu 

„Erasmus+“ KA2 

programos projektas 

„MŪSŲ SKAITMENINĖ 

ERDVĖ“  finansuojamas 

remiant Europos Komisijai 

4 „Erasmus+“ KA3 programos 

projekto „Robotika prieš patyčias 

Renata 

Jankevičienė, 
Tikslinė grupė 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

11-20 

10:00 
Nuotoliniu būdu 

„Erasmus+“ KA3 

programos projektas 

„Robotika prieš patyčias-
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– Roby“ veiklos. Projekto sklaida 

parodoje „Mokykla 2020“ 

Vaida 

Šiaučiūnė, 

Laura 

Šinkūnienė, 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

Roby“  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 

11-27 

10:00 

Dembavos 

vaikų lopšelis-

darželis 

„Smalsutis“ ir 

Velžio vaikų 

lopšelis-darželis 

„Šypsenėlė“ 

  

„Erasmus+“ KA2 

programos projektas 

„PEARL“  finansuojamas 

remiant Europos 

Komisijai 
 

 

Planas gali būti keičiamas 


