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Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-26 

 

VEIKLOS PLANAS 
 

2020 m. balandžio mėn. (dirbame nuotoliniu būdu iki 04-13) 
 

Data, laikas Pasitarimai Atsakingi/dalyviai 

6 d., 20 d. 9.30 val. 

Messenger programa 
Administracijos pasitarimai 

Aida, Tomas, Aurelija, 

Dalia 

Trečiadieniais 13 val. 

Messenger programa 
Mokytojų pasitarimai (situacijos analizė) Dalia, Aida, mokytojai 

7 d. 10 val. 
Ugdymo įstaigų direktorių nuotolinis 

pasitarimas (Zoom platformoje) 
Aida 

20 d. 13 val. 
Darbo grupės dėl mokinių kūrybinių darbų 

leidinio pasitarimas 
Darbo grupė 

23 d. 13.00 val. 
NVŠ programų rengimo darbo grupės 

pasitarimas 

Gitana, Aistė, Izolina, 

Agnė, Laimutė, Loli, Jurga 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

2 d. 10–12 val. 

Klientų darbo vietose 

Nuotolinio ugdymo organizavimas ir 

valdymas. Konsultacija-diskusija vyks ZOOM 

programos platformoje.  Prašome registruotis 

ZOOM platformoje, o prieš konsultaciją visi į el. 

paštus gausite nuorodą prisijungimui. 

Veda mokytojas meodininkas Linas Vilčinskas, 

Kėdainių J. Paukštelio progimnazija 

Registracija per 

www.semiplius.lt 

3 d. 15 val. 

Registracija iki 04-04 

Vebinaras „Nuotolinio darbo įrankiai: 

praktiniai patarimai“. Jo metu bus apžvelgti 

populiariausi įrankiai, kurie leidžia organizuoti 

tiesioginio vaizdo konferencijas didelėms 

dalyvių grupėms. Įrankių labai daug, tad 

seminaro lektoriai apžvelgs kelių populiaresnių 

jų pagrindinius privalumus, trūkumus, suteiks 

praktinių patarimų, kas labiau tinka vedant 

pamokas, organizuojant pasitarimus, 

demonstruojant prezentacijas etc. Nuotolinio 

darbo kokybei kartais nemažai įtakos turi tiek 

naudojamos programos, tiek, atrodytų, 

elementarūs dalykai, pavyzdžiui, ausinukai, 

vebkamera, interneto apkrovos sumažinimas ar 

paties vebinaro dalyvio baimės.  

Vebinarą ves: Mindaugas Malcevičius, Šiaulių 

„Sandoros“ progimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, švietimo konsultantas 

darbui su skaitmeninėmis mokymo(si) 

priemonėmis; 

Edvardas Aleknavičius, informacinių 

technologijų inžinierius 

Vebinaro trukmė – 6 val. Tiesioginės vebinaro 

transliacijos trukmė apie 2,5 val., o likęs laikas – 

individualus praktinis darbas 

Kaina – 2 eurai 

Mokytojų registracija 

vyksta internetinėje 

registravimo sistemoje 

„Semiplius“.  

Prisijungti prie sistemos 

galima centro internetinėje 

svetainėje www.svcentras.l

t skyrelyje „Registracija“ 

arba tiesiogiai internete, 

adresu http://www.semipli

us.lt/, taip pat 

užsiregistravę 

semiplius turi 

registruotis: https://forms.g

le/As23QM6WqmXouyLi7

, tuomet visi 

užsiregistravusieji gaus 

prisijungimus į vebinarą 
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4–25 dienomis 
www.kings.lt tinklalapyje 

Visi KINGS olimpiadų finalai  Į finalus patekę mokiniai 

2 ir 9 dienos 

Vaikų literatūros savaitė. Jūsų laukia 

susitikimai su vaikų pamėgtais šių dienų knygų 

kūrėjais – rašytojais ir iliustruotojais. Iš viso – 

net dvidešimt autorių! Susitikimai vyks kasdien 

nuo balandžio 2 iki 9 d. Tikslų kūrėjų sąrašą ir 

susitikimų laikus rasite čia 

 https://www.facebook.com/events/20778787698

7230/ 

Mokiniai 

15 d. 10–15 val.  

Klientų darbo vietose 

Respublikinė konferencija „IT ir pamoka. Idėjos 

ir alternatyvos“ Marijampolės Meilės Lukšienės 

švietimo centras 

Registracija per 

www.semiplius.lt 

Pirmoji balandžio savaitė 
Mokytojai susitikrina ,,Olympis“ dalyvių 

pavardes 
 

Balandžio mėn. 
Elektroninio Kėdainių kalbų mokyklos mokinių 

kūrybinių darbų leidinio rengimas 
Mėta ir darbo grupė 

Balandžio mėn. 
Neformaliojo švietimo programų baigimo 

pažymėjimų rengimas 
Akvilė 

 

https://mtc.lt/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=14339&urlid=1133&mailid=976&Itemid=416
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