
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

 

2019 M. SPALIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 
Data Priemonės pavadinimas Vieta Laikas 

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 698) 44 061 arba el. paštu monika.gute@vspt.lt 
10- Valstybinės kalbos kursai  VŠPT Pagal 

tvarkaraštį 

10- Anglų kalbos kursai VŠPT Pagal 

tvarkaraštį 

PROJEKTO „PRISIJUNGUSI LIETUVA“ SKAITMENINIO RAŠTINGUMO MOKYMAI  

Daugiau informacijos www.vspt.lt 

10-28 Programos, skirtos švietimo srities darbuotojams, 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis 

turiniu internete: Skaitmeninių nuotraukų 

apdorojimas ir saugus dalijimasis“ užsiėmimai (6 val.), 

grupės Nr. 1213. *Pastaba: registracijos nuoroda pateikta 

žemiau.  

Visagino viešoji 

biblioteka 

10.00-16.00 

10-29 Programos, skirtos švietimo srities darbuotojams, 

„Karjeros galimybės TAU: inovatyvus savęs 

pristatymas“ užsiėmimai (6 val.), grupės Nr. 1214. 

* Pastaba: registracijos nuoroda pateikta žemiau. 
P. S. Mokymų metu daugiausiai dėmesio bus skiriama vaizdinės 

medžiagos redagavimui.  

Visagino viešoji 

biblioteka 

10.00-16.00 

10-30 Programos, skirtos švietimo srities darbuotojams, 

„Pristatymų rengimas“ užsiėmimai (6 val.), grupės Nr. 

1215. * Pastaba: registracijos nuoroda pateikta žemiau. 

Visagino viešoji 

biblioteka 

10.00-16.00 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 arba el. paštu monika.gute@vspt.lt 
10-02 Seminaras ,,Viešieji pirkimai: naujovės“ (6 ak. val.). 

Lektorius – pagal seminaro programą. 
Seminaro kaina – 59 Eur.  

VŠPT 10.00 

10-21 Praktikumo ,,Fortepijoninių pjesių interpretavimas“ 2 

dalis (16 ak. val.). Lektoriai – pagal praktikumo programą. 
Praktikumas nemokamas. (Pažymėjimas – 1 Eur). 

Česlovo 

Sasnausko menų 

mokykla 

10.00 

METODINĖ VEIKLA 
10-16 Mokyklų metodinės tarybos posėdis. Kviečiami 

mokyklų metodinių tarybų pirmininkai. Kviečiami 

mokyklų metodinių tarybų pirmininkai. 

VŠPT 15.00 

10-11 Visagino savivaldybės mokyklų bibliotekininkų 

metodinio būrelio posėdis 

,,Žiburio“ 

pagrindinė 

mokykla 

14.00 

10-15 Švietimo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis ,,Gerosios vilties‘ 

progimnazija 

14.00 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 
10-08  Pasitarimas – konsultacija „Pagalba vaiko sėkmei“  Draugystės 

progimnazija 

14.00 

10-09 

10-15 

10-22 

10-29 

Konsultacijos dėl kompleksiniam įvertinimui teikiamų 

dokumentų rengimo 

 

VŠPT 13.00-15.00 

mailto:monika.gute@vspt.lt
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10-31 Metodinė diena, skirta švietimo įstaigų pedagogų, VGK 

narių konsultavimui 

VŠPT 13.00-15.00 

 

* Registracija į projekto ,,Prisijungusi Lietuva” skaitmeninio raštingumo mokymus 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVw3rVyf_ujaIu5xcbdpHKP2aI33CCNuFsccVdIrC6

uCwTPg/viewform?usp=sf_link (laukelyje ,,Pastabos” prašome įrašyti ,,pedagogas”). 

 

Informuojame, kad renginiuose gali būti fotografuojama / filmuojama. Nuotraukos, vaizdo įrašai gali būti 

publikuojami VŠPT internetiniame tinklapyje http://vspt.lt, Visagino savivaldybės tinklapyje www.visaginas.lt 

ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. 
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