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Utena 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Atsakingas Vieta 

2 16.00 Lietuvių kalbos mokymai 

ukrainiečiams. 

Visi 

pageidaujantys 

ukrainiečiai 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Švietimo 

centras 

2  Pagal 

progra

mą 

Edukacinė išvyka „Gerųjų 

patirčių pritaikymas ugdymo 

proceso tobulinimui“ (ilgosios 

programos „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų profesionalumo 

didinimas siekiant atliepti 

šiuolaikinius ugdymo 

lūkesčius“) (kodas 213002918) 

VII modulis.  

Registracija SEMI + sistemoje 

Mokyklos – vaikų 

darželio „Eglutė“ 

bendruomenė 

R. Diominienė Pagal 

programą 

3, 24 10.00 Edukacinis renginys „Mokausi 

kitaip“ pagal Utenos švietimo 

centro vykdomą projektą 

„Gera būti čia“. 

Projekto tikslinės 

grupės nariai bei 

savanoriai, 

dalyvaujantys 

projekto veiklose 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

Utenos 

Dievo 

Apvaizdos 

seserų 

vienuolynas 

Tikslin

ama 

12.00 Edukacinė išvyka į Molėtų r. 

„Trumpa savojo krašto 

istorija“. 

Registracija SEMI + sistemoje 

Istorijos 

mokytojai 

V. Bujanauskienė Molėtų 

rajonas 

13 14.00 Mini mokymai, kurių metu 

bus pristatoma programėlė 

„LingoLT“ bei mokoma kaip 

ja naudotis. Programėlė 

prieinama Iphone ir Android 

vartotojams, nemokama, skirta 

padėti kalbos sutrikimą 

turintiems vaikams integruotis į 

visuomenę. 

Registracija SEMI + sistemoje 

 

 

Iš įstaigos po du 

atstovus. Tikslinė 

auditorija: 

ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo 

pedagogai,  

psichologai, 

logopedai bei kiti 

ugdymo 

specialistai, 

tėveliai 

R. Diominienė UŠC PPT 

padalinys 

 
(Aukštakalnio g. 5) 



13 15.00 Informacinis renginys – 

interaktyvų ugdymo priemonių 

pristatymas „Kontekstinis 

ugdymas komandoje“.  

Naujo ir unikalaus ugdymo 

turinio, sukurto Lietuvoje ir 

neturinčio analogų pasaulyje, 

pristatymas. 

Renginys nemokamas. 

Registracija SEMI + sistemoje 

Klasių auklėtojai, 

istorijos, pradinių 

klasių ir 

matematikos 

mokytojai 

R. Diominienė Zoom 

aplinka 

15 9.00 Pasitarimas dėl atnaujinto 

ugdymo turinio diegimo. 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų 

direktoriai ir 

pavaduotojai 

ugdymui 

V. Bujanauskienė Tikslinama 

18-22 Pagal 

progra

mą 

Tarptautinio Erasmus+ 

suaugusiųjų strateginių 

partnerysčių projekto „English 

and ICT: an Interdisciplinary 

Appoach“ dalyvių susitikimas 

Lietuvoje 

Ispanijos, 

Lietuvos, Italijos 

ir Turkijos 

švietimo įstaigų 

suaugusieji 

besimokantieji 

Utenos švietimo 

centro komanda 

Pagal 

programą 

Tikslin

ama 

Tikslin

ama 

Edukacinė išvyka – stažuotė. Bendrojo ugdymo 

mokyklų 

direktoriai ir 

pavaduotojai 

ugdymui 

V. Bujanauskienė Pagal 

programą 

 


