
 
 
 

 
 
 

PLANUOJAMŲ RENGINIŲ (MOKYMŲ) GRAFIKAS 
 
 

 

Projekto vykdytojo pavadinimas: Ugdymo plėtotės centras  

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004  

Metai, mėnesis arba ataskaitinis 
laikotarpis, už kurį teikiamas 
mokėjimo prašymas: 

2010 m. gegužė 
 

  

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.  

Informacinis 
seminaras 
Marijampolės 
apskrityje 

Viešbutis 
„Europa Royale 
Marijampolė", 

J. Basanavičiaus 
a. 8, 

Marijampolė 
 

 
 

Gegužės 
7 d. 

 
 

12.30 val./ 
1 diena 

 

 
 

50 

 
 
1.8. Viešinimas 

Renginio dalyviai: apskričių 
viršininkų bei savivaldybių 
administracijų švietimo 
specialistai, bendrojo lavinimo 
mokyklų vadovai, švietimo 
pagalbos specialistai, mokytojai 

 

2.  

Informacinis 
seminaras Tauragės 
apskrityje 

 
Viešbutis 

„Tauragė ", 
Vytauto 83-402, 

Tauragė 
 

 
 

Gegužės 
18 d. 

 
 

12.30 val./ 
1 diena 

 

 
 

50 

 
 
1.8. Viešinimas 

Renginio dalyviai: apskričių 
viršininkų bei savivaldybių 
administracijų švietimo 
specialistai, bendrojo lavinimo 
mokyklų vadovai, švietimo 
pagalbos specialistai, mokytojai 

 

3.  

Informacinis 
seminaras Panevėžio 
apskrityje 

 
Viešbutis 

„Romantic“, 
Kranto g. 24, 

Panevėžys 
  

 
 

Gegužės 
21 d. 

 
 

12.30 val./ 
1 diena 

 

 
 

50 

 
 
1.8. Viešinimas 

Renginio dalyviai: apskričių 
viršininkų bei savivaldybių 
administracijų švietimo 
specialistai, bendrojo lavinimo 
mokyklų vadovai, švietimo 
pagalbos specialistai, mokytojai 

 



 
 

4.  

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

Konstitucijos pr. 
11-32, Vilnius 

Gegužės 
 24 d. 

14.00 val./ 
6 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.  

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

Konstitucijos pr. 
11-32, Vilnius 

Gegužės 
25 d. 

14.00 val./ 
6 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.  

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

Konstitucijos pr. 
11-32, Vilnius 

Gegužės 
26 d. 

14.00 val./ 
6 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 
kompetencijos 
tobulinimas 

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

7.  

Įvadinė sesija 
Pedagogų 
kompiuterinio 
raštingumo 

Konstitucijos pr. 
11-32, Vilnius 

Gegužės 
27 d. 

14.00 val./ 
6 ak.val. 30 

1.2.3. Pedagogų 
edukacinės IKT 
taikymo 
kompetencijos 

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



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

tobulinimas 

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


