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2020 M. GRUODŽIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 
Data Priemonės pavadinimas Vieta Laikas 

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
Papildoma informacija el. paštu birute.stefanskiene@visaginospt.lt, tel. 8 695 01 259 

Pirmadieniais 

Trečiadieniais 

Lietuvių kalbos kursai pagal I valstybinės kalbos 

mokėjimo kvalifikacinius kategorijų reikalavimus. 

Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

17.15 

Antradieniais 

Ketvirtadieniais 

Lietuvių kalbos kursai pagal II valstybinės kalbos 

mokėjimo kvalifikacinius kategorijų reikalavimus. 

Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

 

17.15 

Pirmadieniais 

Trečiadieniais 

Anglų kalbos kursai pažengusiems „Pusiaukelė“ Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

17.15 

Antradieniais 

Ketvirtadieniais 

Anglų kalbos kursai pradedantiems „Pirmieji 

žingsniai“ 

Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

17.30 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 Būtina išankstinė registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt 

iki 

 12-15 

Kvalifikacijos tobulinimo programų, 

pageidaujamų įgyvendinti sausio mėnesį, teikimas 

VŠPT Darbo metu 

12-02 Sumanios internetinės reflektavimo sistemos 

pristatymas Visagino švietimo įstaigų atstovams. 

Pristatymo trukmė 1 val. 

UAB ,,Refleksija“. 

Pristatymas nemokamas. 

(Pažyma – 1 Eur) 

Nuotoliniu 

būdu 

ZOOM 

platformoje 

 

15.00 

12-02 Seminaras „Kolegialus grįžtamasis ryšys 

profesiniam tobulėjimui“, skirtas Visagino 

„Žiburio“ pagrindinės mokyklos bendruomenei 

(6 ak.val.). 

Lektoriai – pagal seminaro programą. 

Seminaras mokamas. 

Nuotoliniu 

būdu 

ZOOM 

platformoje 

 

Bus pranešta 

vėliau 

Bus pranešta 

vėliau 

3 mokymai „Ugdymo proceso tobulinimas 

taikant Microsoft Office 365 ir Microsoft 

Teams“, skirti Visagino „Verdenės“  gimnazijos 

bendruomenei 

I modulis (15 ak. val.) 

Microsoft 

Teams 

platformoje 

 

Bus pranešta 

vėliau 
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Lektoriai – pagal mokymų programą.  

Seminaras mokamas. 

(Pažymėjimas – 1 Eur) 

METODINĖ VEIKLA 
Būtina išankstinė registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt 

12-07 Konsultacija dėl rusų (gimtosios ir užsienio) 

olimpiadų įgyvendinimo 2021 m. m.  
Būtina išankstinė registracija iki 2020-12-04. 

Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

15.00 

12-09 Konsultacija dėl informatikos olimpiados. 
Būtina išankstinė registracija iki 2020-12-07. 

Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

15.00 

12-10 Konsultacija dėl chemijos olimpiados. 
Būtina išankstinė registracija iki 2020-12-07. 

Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

15.00 

12-15 Konsultacija dėl anglų kalbos olimpiados. 
Būtina išankstinė registracija iki 2020-12-10. 

Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

15.00 

12-16 Konsultacija dėl biologijos olimpiados. 
Būtina išankstinė registracija iki 2020-12-10. 

Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

15.00 

12-17 Konsultacija dėl matematika olimpiados. 
Būtina išankstinė registracija iki 2020-12-10. 

Nuotoliniu 

būdu 
ZOOM 

platformoje 

15.00 

12- Informacijos sklaida Facebook grupėse: Visagino 

darželių MT grupė ir Visagino mokyklų MT 

grupė 

        VŠPT Darbo metu 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS 
Būtina išankstinė registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt 

12-08 Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada  5-12 

klasių mokiniams 

„Žiburio“ 

pagrindinė 

mokykla 

9.00 

12-15 Informatikos olimpiados savivaldybės etapas VTVPMC arba 

nuotoliniu būdu 

 

Laikas bus 

patikslintas 

iki 12-23 Paraiškos (1 priedas) dėl mokinių dalyvavimo anglų 

kalbos olimpiados savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne 

daugiau kaip po  keturis 11 klasių mokinius. 

VŠPT 

 

Darbo metu 

iki 12-23 Paraiškos (1 priedas) dėl mokinių dalyvavimo 

chemijos olimpiados savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne 

daugiau kaip po  tris 9-ų, 10-ų, 11-ų ir 12-ų klasių 

mokinius. 

VŠPT Darbo metu 

iki 12-31 

 

Paraiškos (1 priedas) dėl mokinių dalyvavimo 

biologijos olimpiados savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne 

daugiau kaip po  penkis 9-ų, 10-ų, 11-ų ir 12-ų mokinius 

VŠPT Darbo metu 

iki 12-31 

 

 

Paraiškos (1 priedas) dėl mokinių dalyvavimo 

matematikos olimpiados savivaldybės etape 

teikimas. 

VŠPT Darbo metu 
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Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne 

daugiau kaip po  penkis 9-ų, 10-ų, 11-ų ir 12-ų mokinius 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 
12–02 

12–09 

12–16 

Konsultacijos dėl kompleksiniam įvertinimui 
teikiamų dokumentų rengimo 

 

VŠPT  13.00-15.00 

12-11 Psichologės D. Šarkienės paskaita  Visagino vaikų 

lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pedagogams ir 

tėvams ,,Kaip lavinti vaiko emocinį intelektą“ 

Nuotoliniu 

būdu 

 

Darbo metu 

12–17 Metodinė diena, skirta švietimo įstaigų pedagogų, 

VGK narių konsultavimui 

 

VŠPT 13.00-15.00 

12-29 Metodinė diena, skirta švietimo įstaigų pedagogų, 

VGK narių konsultavimui  

VŠPT 13.00-15.00 

12- Socialinės  pedagogės B. Stefanskienės 

konsultacijos vaikams, tėvams, globėjams, 

pedagogams. 

VŠPT   Darbo metu 

12 
Bus žinoma, 
kaip baigsis 
karantinas 

Socialinės  pedagogės B. Stefanskienės 

ankstyvosios intervencijos mokymai 
(psichoaktyvių medžiagų vartojimas). 

 Visagino 

„Žiburio“ 

pagrindinė 

mokykla 

8.00 

12 
Bus žinoma, 
kaip baigsis 
karantinas 

Socialinės  pedagogės B. Stefanskienės 

ankstyvosios intervencijos mokymai 
(psichoaktyvių medžiagų vartojimas). 

Visagino 

VTMC 

14.00 

12- Spec. pedagogės D. Nekliudovos individualios 

konsultacijos įstaigos tėvams dėl  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo namuose 

Lopšelis-

darželis 

„Gintarėlis“ 

Darbo metu 

pagal 

išankstinę 

registraciją 

12- Spec. pedagogės D. Nekliudovos individualios 

konsultacijos įstaigos tėvams dėl  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo namuose 

Lopšelis-

darželis 

„Kūlvers-

tukas“ 

Darbo metu 

pagal 

išankstinę 

registraciją 
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