
 
 

 
 

RENGINIŲ (MOKYMŲ) GRAFIKAS 
 
 

 

Projekto vykdytojo pavadinimas: Ugdymo plėtotės centras  

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004  
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prašymas: 
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Nr. Renginio (mokymo) 
pavadinimas Adresas, miestas Data (-os)  Pradžia/ 

trukmė 
Dalyvių skaičius 

(planuojamas/faktinis) 
Projekto veiklos 

Nr. ir pavadinimas 

Pastabos (pvz., kas yra renginio 
dalyviai, projekto tikslinės grupės 

pavadinimas) 

 

  

1.  

Seminaras „IKT ir 
inovatyvių 
mokymosi metodų 
taikymas 
specialiajame 
ugdyme: ugdymo 
proceso 
diferencijavimas ir 
individualizavimas, 
pasiekimų 
vertinimas ir 
šeimos įtraukimas į 
ugdymo procesą“. 

Viešbutis „Europa 
City Vilnius”, 

Jasinskio g. 14, 
Vilnius 

Birželio 
 1–3 d. 

10 val./ 
3 dienos 30 

1.1.1. Švietimo 
konsultantų 
rengimas ir 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

Specialieji pedagogai  

 

2.  

Baigiamoji sesija 
Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
mokymai pagal 
atnaujintą 

ITMC, Kęstučio 
g. 59 - 32 , III a., 

Kaunas 

Birželio 
 7 d. 

12.00 val./ 
4 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 
kompetencijos 
tobulinimas 

Renginio dalyviai: pradinių 
klasių mokytojai, specialiojo 
ugdymo pedagogai, 
tiflopedagogai, surdopedagogai 
ir logopedai. 

 



nuotolinio 
mokymosi kursą 
„Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
reikalavimai: 
Edukacinė dalis“ 

3.  

Seminaras 
„Bendrųjų ir 
esminių dalykinių 
kompetencijų 
ugdymas pradinėse 
klasėse“. 

Viešbutis 
„Panorama“, 

Sodų 14, 
Vilnius 

Birželio 
 7-8 d. 

10 val./ 
2 dienos 25 

1.1.1. Švietimo 
konsultantų 
rengimas ir 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

Pradinių klasių mokytojai  

 

4.  

Baigiamoji sesija 
Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
mokymai pagal 
atnaujintą 
nuotolinio 
mokymosi kursą 
„Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
reikalavimai: 
Edukacinė dalis“ 

ITMC, Kęstučio 
g. 59 - 32 , III a., 

Kaunas 

Birželio 
 8 d. 

12.00 val./ 
4 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 
kompetencijos 
tobulinimas 

Renginio dalyviai: pradinių 
klasių mokytojai, specialiojo 
ugdymo pedagogai, 
tiflopedagogai, surdopedagogai 
ir logopedai. 

 

5.  

Baigiamoji sesija 
Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
mokymai pagal 
atnaujintą 
nuotolinio 
mokymosi kursą 
„Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
reikalavimai: 
Edukacinė dalis“ 

ITMC, Kęstučio 
g. 59 - 32 , III a., 

Kaunas 

Birželio 
 9 d. 

12.00 val./ 
4 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 
kompetencijos 
tobulinimas 

Renginio dalyviai: pradinių 
klasių mokytojai, specialiojo 
ugdymo pedagogai, 
tiflopedagogai, surdopedagogai 
ir logopedai. 

 

6.  
Baigiamoji sesija 
Pedagogų 
kompiuterinio 

ITMC, Kęstučio 
g. 59 - 32 , III a., 

Kaunas 

Birželio 
 10 d. 

12.00 val./ 
4 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 

Renginio dalyviai: pradinių 
klasių mokytojai, specialiojo 
ugdymo pedagogai, 

 



raštingumo 
mokymai pagal 
atnaujintą 
nuotolinio 
mokymosi kursą 
„Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
reikalavimai: 
Edukacinė dalis“ 

kompetencijos 
tobulinimas 

tiflopedagogai, surdopedagogai 
ir logopedai. 

7.  

Seminaras 
„Bendrųjų ir 
esminių dalykinių 
kompetencijų 
ugdymas pradinėse 
klasėse“. 

Viešbutis 
„Panorama“, 

Sodų 14, 
Vilnius 

Birželio 
 10-11 d. 

10 val./ 
2 dienos 25 

1.1.1. Švietimo 
konsultantų 
rengimas ir 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

Pradinių klasių mokytojai  

 

8.  

Seminaras „IKT ir 
kitų inovatyvių 
mokymo(si) 
metodų taikymas 
ugdant specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
mokinius 
inkliuzinėje 
aplinkoje“. 

Viešbutis 
„Panorama“, 

Sodų 14, 
Vilnius 

Birželio 
 14-15 d. 

10 val./ 
2 dienos 25 

1.1.1. Švietimo 
konsultantų 
rengimas ir 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

Specialieji pedagogai 

 

9.  

Seminaras „IKT ir 
inovatyvių 
mokymosi metodų 
taikymas 
pradiniame 
ugdyme: ugdymo 
proceso 
diferencijavimas ir 
individualizavimas, 
pasiekimų 
vertinimas ir 
šeimos įtraukimas į 
ugdymo procesą“. 

Viešbutis „Reval 
Inn Vilnius“, 

Ukmergės g. 363, 
Vilnius 

Birželio 
 14-16 d. 

10 val./ 
3 dienos 30 

1.1.1. Švietimo 
konsultantų 
rengimas ir 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

Pradinių klasių mokytojai 

 



10.  

Seminaras „IKT ir 
inovatyvių 
mokymosi metodų 
taikymas 
pradiniame 
ugdyme: ugdymo 
proceso 
diferencijavimas ir 
individualizavimas, 
pasiekimų 
vertinimas ir 
šeimos įtraukimas į  
ugdymo procesą“. 

Viešbutis 
„Panorama“, 

Sodų 14, 
Vilnius 

Birželio 
 21-23 d. 

10 val./ 
3 dienos 30 

1.1.1. Švietimo 
konsultantų 
rengimas ir 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

Pradinių klasių mokytojai 

 

11.  

Baigiamoji sesija 
Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
mokymai pagal 
atnaujintą 
nuotolinio 
mokymosi kursą 
„Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
reikalavimai: 
Edukacinė dalis“ 

Konstitucijos pr. 
11-32, Vilnius 

Birželio 
 22 d. 

10.00 val./ 
4 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 
kompetencijos 
tobulinimas 

Renginio dalyviai: pradinių 
klasių mokytojai, specialiojo 
ugdymo pedagogai, 
tiflopedagogai, surdopedagogai 
ir logopedai. 

 

12.  

Baigiamoji sesija 
Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
mokymai pagal 
atnaujintą 
nuotolinio 
mokymosi kursą 
„Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
reikalavimai: 
Edukacinė dalis“ 

Konstitucijos pr. 
11-32, Vilnius 

Birželio 
 22 d. 

14.00 val./ 
4 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 
kompetencijos 
tobulinimas 

Renginio dalyviai: pradinių 
klasių mokytojai, specialiojo 
ugdymo pedagogai, 
tiflopedagogai, surdopedagogai 
ir logopedai. 

 

13.  
Baigiamoji sesija 
Pedagogų 
kompiuterinio 

Konstitucijos pr. 
11-32, Vilnius 

Birželio 
 23 d. 

10.00 val./ 
4 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 

Renginio dalyviai: pradinių 
klasių mokytojai, specialiojo 
ugdymo pedagogai, 

 



raštingumo 
mokymai pagal 
atnaujintą 
nuotolinio 
mokymosi kursą 
„Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
reikalavimai: 
Edukacinė dalis“ 

kompetencijos 
tobulinimas 

tiflopedagogai, surdopedagogai 
ir logopedai. 

14.  

Baigiamoji sesija 
Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
mokymai pagal 
atnaujintą 
nuotolinio 
mokymosi kursą 
„Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 
reikalavimai: 
Edukacinė dalis“ 

Konstitucijos pr. 
11-32, Vilnius 

Birželio 
 23 d. 

14.00 val./ 
4 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 
kompetencijos 
tobulinimas 

Renginio dalyviai: pradinių 
klasių mokytojai, specialiojo 
ugdymo pedagogai, 
tiflopedagogai, surdopedagogai 
ir logopedai. 

 

 
* planuojamų renginių (mokymų) grafikas pildomas kiekvienam mėnesiui atskirai, faktinis renginių (mokymų) grafikas pildomas ataskaitiniam laikotarpiui,   už kurį 
teikiamas mokėjimo prašymas. 
 
 
 
 

 
 
 


