
 

 

 
 

PATVIRTINTA 

Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus 

2023 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. DV-19 

 

2023 METŲ VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 

    

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Lektorius/iai Dalyviai Atsakingas 

asmuo 

Data Vieta Dalyvio 

mokestis 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAI 

1. Ilgalaikės programos 

„Mokinių vertinimas ir 

įsivertinimas šiuolaikinės 

pamokos kontekste“ II 

modulis - „Mokinių 

pasiekimų vertinimas ir 

įsivertinimas pamokoje“ 

(16 ak. val.) 

Aušra 

Kazlauskienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Dainora 

Danilevičienė 

8 d. 

11.00 val. 

Joniškio Mato 

Slančiausko 

progimnazija 

Finansuoja 

mokykla 

Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 

2. Ilgalaikės programos 

„Mokinių vertinimas ir 

įsivertinimas šiuolaikinės 

pamokos kontekste“ III 

modulis - „Mokinių 

asmeninės pažangos 

vertinimo ir įsivertinimo 

Norbertas 

Airošius 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Dainora 

Danilevičienė 

13 d. 

9.00 val. 

Joniškio Mato 

Slančiausko 

progimnazija 

Nuotoliniai 

mokymai 

Finansuoja 

mokykla 

Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 



 

skaitmeniniai įrankiai“ (8 

ak.val.). 

3. Ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Taisyklingos ir turtingos 

kalbos link“ (40 ak. val.) 

Laima 

Paulauskienė 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

pradinio ugdymo 

pedagogai, 

logopedai, 

specialieji 

pedagogai 

Dainora 

Danilevičienė 

13 d. 

9.00 - 17.00 val. 

14 d. 

9.00-17.00 val. 

17 d. 

9.00-15.00 val. 

Nuotoliniai 

mokymai 

ZOOM 

platformoje 

45.00 Eur Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 

4. Tarptautinė metodinė - 

praktinė konferencija 

„Kaip ugdome šiandien? 

Geroji patirtis“ (8 ak. val.) 

 

Aldona 

Laucienė, 

Lina 

Valiukienė, 

Sandra 

Šliupienė, 

Lina 

Kuzminskienė 

, Antanas 

Gecevičius, 

Ligita 

Dundaitė 

Specialiųjų 

mokyklų 

lavinamųjų ir 

socialinių 

įgūdžių ugdymo 

klasių 

mokytojai, 

mokytojų 

padėjėjai, 

logopedai, 

tiflopedagogai, 

surdopedagogai, 

socialiniai 

pedagogai, 

Dainora 

Danilevičienė 

13 d. 

9.30 val. 

Joniškio 

„Saulės“ 

pagrindinėje 

mokykloje 

8.00 Eur Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 



 

psichologai, 

ergoterapeutai, 

kineziterapeutai, 

neformaliojo 

vaikų švietimo ir 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokytojai 

dirbančius su 

lavinamųjų arba 

socialinių 

įgūdžių ugdymo 

klasių mokiniais 

5. Ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Didaktinių, ugdymosi 

aplinkų, priemonių 

pritaikymas įtraukiajam 

ugdymui“ VIII modulis - 

Metodinė diena „Minčių 

žemėlapis kaip priemonė 

prisijaukinti atnaujintą 

ugdymo turinį“ (6 ak. val.) 

Rita 

Juškevičienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Dainora 

Danilevičienė 

13 d. 

10.00 val. 

Joniškio 

„Saulės“ 

pagrindinė 

mokykla 

Finansuoja 

mokykla 

Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 

6. Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Didaktinių, ugdymosi 

aplinkų, priemonių 

pritaikymas įtraukiajam 

ugdymui“ VII modulis - 

Audronė 

Šarskuvienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Dainora 

Danilevičienė 

14 d. 

11.00 val. 

Joniškio 

„Saulės“ 

pagrindinėje 

mokykloje 

Finansuoja 

mokykla 

Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 



 

„Nauji iššūkiai pamokos 

sėkmei“ (8 ak. val.) 

7. Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Ugdymo kokybės 

gerinimas siekiant mokinio 

pažangos“ II modulis 

„Pamokos tobulinimas 

kaip ugdymo kokybės 

priemonė“ 

Margarita 

Pavilionienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Dainora 

Danilevičienė 

15 d. 

9.00 val. 

Joniškio r. 

Skaistgirio 

gimnazijoje 

Finansuoja 

mokykla 

Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 

8. Ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Priešmokyklinio ugdymo 

atnaujintos programos 

įgyvendinimas Joniškio 

rajono ugdymo įstaigose“ I 

modulis rajoninė 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinė diena 

„Įgyvendinama atnaujinta 

priešmokyklinio ugdymo 

programa: sėkmės ir 

iššūkiai“ (6 ak. val.) 

Dainora 

Danilevičienė, 

Inga 

Rudokienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Dainora 

Danilevičienė 

15 d. 

9.30 val. 

Švietimo 

centre 

1,50 Eur Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 



 

9. Rajoninė ugdymo įstaigų 

vadovų metodinė diena 

„Tarptautiniai projektai - 

galimybės švietimui ir 

poveikis bendruomenei“ (6 

ak. val.) 

Rasa 

Kelpšienė, 

Aušra 

Lukšaitė - 

Lapinskienė 

Rajono ugdymo 

įstaigų vadovai 

Dainora 

Danilevičienė 

20 d. 

13.00 val. 

Švietimo 

centre 

  

OLIMPIADOS, KONKURSAI, RENGINIAI 

 10. Respublikinė skirtingų 

gebėjimų mokinių virtuali 

paroda „Kaip aš myliu 

Lietuvą“ 

Sima 

Čirpienė, 

Violeta 

Rudienė 

Bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 1-7 

klasių mokiniai, 

turintys skirtingų 

gebėjimų ir 

specialiųjų 

mokyklų 

mokiniai, 

mokiniams 

padėsiantys 

mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Dainora 

Danilevičienė 

6-28 d. Joniškio r. 

Skaistgirio 

gimnazija 

Virtuali paroda 

 Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 



 

11. Respublikinė  specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių  

mokinių virtuali kūrybinių 

darbų paroda  „Užgavėnių 

linksmybės“  

Violeta 

Rudienė, Sima 

čirpienė, 

Jūratė 

Šimkuvienė 

Bendrojo ir 

specialiojo 

ugdymo įstaigų  

1-8 klasių SUP 

mokiniai 

Dainora 

Danilevičienė 

sausio 23 d. - 

vasario 20 d. 

Joniškio r. 

Skaistgirio 

gimnazija 

Virtuali paroda 

 Registracija 

vykdoma per 

SEMI PLIUS 

programą 

12. 55-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

 9-12 klasių 

mokiniai 

Inga 

Rudokienė 

Valentas 

Ramonas 

1 d. 

9:00 val. 

 

Joniškio 

„Aušros“ 

gimnazija 

  

13.  Rajono psichologų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

Sigita 

Gecevičienė 

 

Psichologai 

Inga 

Rudokienė 

2 d. 

12:30 val. 

Joniškio 

„Saulės“  

pagrindinė 

mokykla 

  

 14. Rajono karjeros 

koordinatorių metodinio 

būrelio susirinkimas 

Vaida 

Baltaragytė 

Karjeros 

specialistai, 

koordinatoriai 

Inga 

Rudokienė 

6 d. 

15:00 val. 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

15. Rajono mokyklų 

bibliotekininkų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Gitana 

Svytienė 

Bibliotekininkai Inga 

Rudokienė 

6 d. 

15:00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

  



 

16.  Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada 

 9-12 klasių 

mokiniai 

Inga 

Rudokienė 

Arūnas 

Nesavas 

7 d. 

9:00 val. 

Joniškio 

„Aušros“ 

gimnazija 

  

 17. 30-oji Lietuvos mokinių 

rusų kalbos olimpiada 

 10-11 klasių 

mokiniai 

Inga 

Rudokienė 

Kristina 

Martinaitienė 

9 d. 

9:00 val. 

Joniškio 

„Aušros“ 

gimnazija 

  

 18. Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

 5-12 klasių 

mokiniai 

Inga 

Rudokienė 

9 d. 

13:00 val. 

Joniškio 

„Aušros“ 

gimnazija 

  

19. Rajono pradinio ugdymo 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

„Kompetencijų aprašas“  

Ramunė 

Stankaitienė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Inga 

Rudokienė 

17 d. 

10:00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

  

20. 32-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada 

 10-12 klasių 

mokiniai 

Inga 

Rudokienė 

Vilma 

Kubilinskaitė 

23 d. Joniškio 

„Aušros“ 

gimnazija 

  



 

21.  Epistolinio rašinio 

konkursą 

 Rajono mokyklų 

mokiniai 

Lietuvių k. ir 

literatūros 

mokytojai 

Vasario eigoje Rajono 

mokyklos 

  

PPT VERTINIMAI 

22. Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

2 d. 

8.30 val. 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

23. Joniškio r. Žagarės 

gimnazija 

PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

6 d. 

8.30 val. 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

 24. Joniškio „Saulės“ 

pagrindinė mokykla 

PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

7 d. 

8.30 val. 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

25. Joniškio „Saulės“ 

pagrindinė mokykla 

PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

8 d. 

11.30 val. 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

26. Joniškio rajono pagrindinė 

mokykla Gasčiūnų skyrius 

PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

9 d. 

8:30 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

27. Joniškio Mato Slančiausko 

progimnazija 

PPT 

specialistai 

 PPT logopedė 13 d. 

8.30 val. 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

28. Joniškio lopšelis-darželis PPT  PPT 14 d. Joniškio r.   



 

„Saulutė“ specialistai specialistai 8.30 val. švietimo 

centras 

29. Joniškio Mato Slančiausko 

progimnazija 

PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

15 d. 

11.30 val. 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

    

30. Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

20 d. 

8:30 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

31. Šiaulių „Dermės“ mokykla PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

21 d. 

8:30 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

    

32. Žagarės gimnazija PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

22 d. 

11:30 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

33. Mato Slančiausko 

progimnazija 

PPT 

specialistai 

 PPT 

specialistai 

23 d. 

8:30 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

  

ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

34. Rekomendacijos tėvams 

„Kaip skatinti vaikus?“ 

 

Inga 

Rudokienė 

 Inga 

Rudokienė 

Mėnesio eigoje Internetinėje 

erdvėje, 

informacinis 

stendas 

  

  

  

METODINĖ VEIKLA 



 

35. Rekomendacijos 

logopedams „Fonologinio 

suvokimo sutrikimo  

priežastys, pasekmės, 

pagalba“ 

Laima 

Paulauskienė 

 Laima 

Paulauskienė 

Mėnesio eigoje Internetinėje 

erdvėje 

    

KITA  VEIKLA 

36. Joniškio rajono 

Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios 

programos priemonių 

projekto „Joniškio Lietaus 

vaikai“ rengimas 

Laima 

Paulauskienė 

 Laima 

Paulauskienė 

Iki mėnesio 

23 d. 

Joniškio r. 

švietimo 

centras 

    

KARJEROS SPECIALISTŲ VEIKLA 

37. Individualios karjeros 

konsultacijos 

 Rajono mokyklų 

9-12 kl. mokiniai 

R.Žukauskaitė 

V. Štarevičienė 

1-28 d. Rajono 

mokyklos 

   

38. Atvirų durų diena Joniškio 

„Aušros” gimnazijoje 

 M. Slančiausko 

prog. 10 kl. 

mokiniai 

R. 

Žukauskaitė, 

V. Štarevičienė 

3 d. Joniškio 

„Aušros“ 

gimnazija 

   

39. Individualių karjeros planų 

tikslinimas ir sudarymas 

 Rajono mokyklų 

5-12 kl. mokiniai 

R. 

Žukauskaitė, 

V. Štarevičienė 

1-28 d. Rajono 

mokyklos 

   

40. Paskaita „Ką svarbu žinoti 

dabartiniams dešimtokams 

apie brandos egzaminų 

pokyčius?“ 

 Joniškio 

„Aušros“, 

Skaistgirio ir 

Žagarės 

gimnazijų 10 kl. 

R. 

Žukauskaitė, 

V. Štarevičienė 

vasario mėn. Joniškio 

„Aušros“ , 

Skaistgirio, 

Žagarės 

gimnazijos 

   



 

mokiniai 

41. Išvyka į „VG mediena 

Akmenėje“ ir Akmenės 

cemento gamyklą 

 Žagarės 

gimnazijos 10-

12 klasių 

mokiniai 

R. 

Žukauskaitė, 

V. Štarevičienė 

vasario mėn. N. Akmenėje 

esančios 

gamyklos 

   

42. Dalyvavimas nuotolinėje 

pamokoje „Mokonomika“ 

 Joniškio 

pagrindinės 

mokyklos 

Gataučių M. 

Katiliūtės 

skyrius 

R. 

Žukauskaitė, 

V Štarevičienė 

4 d.    

43. Paskaita „Kaip atrodo 

geras, dėmesį traukiantis 

CV“ 

 Joniškio 

„Aušros“ 

gimnazijos 4A g 

klasė 

R. 

Žukauskaitė, 

V. Štarevičienė 

vasario mėn. Joniškio 

„Aušros“ 

gimnazija 

  

TAU VEIKLA 

44.  Joniškio TAU 2023 m. 

klausytojų registracijos 

duomenų suvestinės 

rengimas 

  Joniškio TAU 

klausytojos Genė 

Ž., Valė G. 

Joniškio TAU 

veiklos 

koordinatorė 

Živilė 

Mitrulevičiūtė 

 

1 - 3 d. 

Joniškio r. 

švietimo 

centras, 

kompiuterių 

auditorija 

  



 

45. Vakaronė ir diskoteka su 

grupe „Akmenės vyrai“ 

 Joniškio TAU 

klausytojai 

Joniškio rajono 

savivaldybė, 

Joniškio rajono 

švietimo 

centras, 

Joniškio 

kultūros 

centras 

14 d. 

19:00 val. 

Joniškio 

kultūros 

centras, 

2 aukšto salė 

renginys 

nemokamas 

 

46. Joniškio Dvasinio 

tobulėjimo fakulteto 

susirinkimas 

  Joniškio 

Dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 

47. Informacinių technologijų 

fakulteto susirinkimas 

  Informacinių 

technologijų 

fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 

48. Kraštotyros ir turizmo 

fakulteto susirinkimas 

  Kraštotyros ir 

turizmo fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 



 

49. Kulinarijos paslapčių 

fakulteto susirinkimas 

  Kulinarijos 

paslapčių 

fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 

50. Meninės saviraiškos 

fakulteto susirinkimas 

  Meninės 

saviraiškos 

fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 

51. Sveikatingumo fakulteto 

susirinkimas 

  Sveikatingumo 

fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 

52. Švietimo darbuotojų 

fakulteto susirinkimas 

  Švietimo 

darbuotojų 

fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 



 

53. Užsienio kalbų fakulteto 

susirinkimas 

  Užsienio kalbų 

fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 

54. Kriukų Dvasinio 

tobulėjimo fakulteto 

susirinkimas 

  Kriukų Dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 

55. Žagarės Dvasinio 

tobulėjimo fakulteto 

susirinkimas 

  Žagarės 

Dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

klausytojai 

TAU veiklos 

koordinatorė 

vasario mėn. Joniškio rajono 

švietimo 

centras 

5 Eur. fakulteto 

dalyvio mokestis 

suskaičiavus 

fakulteto  

klausytojus, 

pirmojo 

susirinkimo 

vieta bus 

patikslinta 

 

 

   Direktorė                                                                                                                                                                 Rasa Kelpšienė  


