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 DATA, VIETA PASITARIMAI DALYVIAI  

1, 4 d. 13 val.  Naujų neformaliojo švietimo programų rengimas 
Dalia, Agnė, 

Laima, Loli 

3 d. 10 val. 

Muzikos mokykla 
NVŠ įstaigų vadovų pasitarimas Aida 

3-17 d. 9-14 val. 

Mokymai „Mokytojų kompetencijų tobulinimo 

programa mokinių socialinėms ir emocinėms 

kompetencijoms ugdyti“ nuotoliniu būdu 

Dalia 

5 d. 11 val.  

ZOOM  

,,Išmaniųjų mokyklėlės“ mokytojų pasitarimas 

dėl NVŠ programos atnaujinimo 

Violeta, Agnė, 

Aistė, Gitana, 

Jovita 

Data bus 

patikslinta 

Ugdymo įstaigų direktorių nuotolinis pasitarimas 

(Zoom) 

Aida 

8 d. 13 val.  

Mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl apklausų rezultatų. 

2. Dėl virtualios mokymo(si) aplinkos 

3. Kiti klausimai 
Po posėdžio NVŠ kalbų (anglų) mokytojai susitaria dėl 

kontaktinių valandų paskirstymo2020–2021 m. m. 

Mokytojai 

10 d. 13 val. 

Kalbų mokykla 

2020–2021 m. m. ugdymo plano rengimo darbo 

grupės pasitarimas 

 

Dalia, Agnė, 

Aistė, Izolina, 

Rima, Lioli 

Iki 12 d. 

Grupių susitikimai dėl neformaliojo vaikų 

švietimo programų peržiūros ir redagavimo 

(pagal poreikį) 

Mokytojai 

15–16 d. 

9–17 val. 

ZOOM programa 

Neformaliojo vaikų švietimo išorės vertintojų ir 

savivaldybių švietimo padalinių specialistų 

mokymo programa 

Aida 

22 d. 9 val. 

Muzikos mokykla 

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir 

plėtotė“ NVŠ išorės vertintojų pasitarimas 

Aida 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

3 d. 13 val. 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

(dalyviams bus 

atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda)  

Gerosios patirties renginys (paskaita) Kėdainių 

l/d „Žilvitis“ pedagogams: ,,VMA Seesaw 

pristatymas ir skaitmeninių įrankių parinkimas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme“. 

Lektorė – mokytoja ekspertė Agnė Milašienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 



 

 

 

 

 

 

Iki 5 d.  
Ataskaitos apie NVŠ ir NSŠ programų vykdymą 

nuotoliniu būdu rengimas 
Dalia 

10 d. 13 val. 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

(dalyviams bus 

atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Paskaita ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams: „Streso ir įtampos 

pedagoginėje veikloje valdymas“.  

Lektorius – psichologas-psichoterapeutas, 

Evaldas Karmaza 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis 

– 6,00 eur 

Iki 12 d. 

Ataskaitų už nekontaktinių valandų veikloms, 

skirtoms Kalbų mokyklos bendruomenei, 

rengimas ir pateikimas direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui  

Mokytojai 

Visą mėnesį 
Informacijos apie neformaliojo švietimo 

programas viešinimas 
Mokytojai, Akvilė 

Iki 15 d.  

Neformaliojo švietimo programų peržiūra, 

derinimas, korekcijos ir atnaujintų programų 

pateikimas  

Dalia 

Iki 15 d.  
2020–2021 m. m. mokytojų krūvio projekto 

rengimas 
Dalia 

Iki 15 d. 
Programų atlyginimo išreikalavimas iš 

skolininkų 

Mokytojai, 

Aurelija 

Visą mėnesį 2 a. koridoriaus ir kabinetų remonto priežiūra Tomas 


