
 

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

 

   TVIRTINU 

                                                   Visagino švietimo pagalbos 

                                                                             tarnybos direktorė 

 

                                     Dalė Gasiniausienė 

                                                                   2020-04-___ 
 

 

2020 M. GEGUŽĖS MĖNESIO 

 RENGINIŲ PLANAS 

 

Data, 

laikas 

Priemonės pavadinimas Vieta 

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

Papildoma informacija el. paštu birute.stefanskiene@gmail.com, tel. 8 695 01 259 

05 - Valstybinės kalbos kursai  Nuotoliniu būdu 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Būtina išankstinė registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt, tel. 8 613 88 726 

05-14 

 

 

13.00-

17.00 

Seminaras švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ir 

ketinantiems jais tapti „Lyderystės ugdymui ir 

mokymuisi stiprinimas“ (8 ak. val.)   
Seminaras mokamas. Kaina bus tikslinama surinkus dalyvių 

grupę. (Pažymėjimas – 1 Eur). 

Informacija ir prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. paštu 

užsiregistravusiems dalyviams valanda iki renginio pradžios.  

Registracija el. paštu natalija,levickaja@visaginospt.lt iki 

2020-05-08 

Nuotoliniu būdu  

Iki  

05-15 

Kvalifikacijos tobulinimo programų, pageidaujamų 

įgyvendinti birželio mėnesį, teikimas 

Nuotoliniu būdu 

05-28 

 

13.0-

17.00 

Seminaras „Mokyklos bendruomenės telkimas 

įgyvendinant įtraukties principą švietime“. (8 ak. val.) 

Seminaras mokamas. Kaina bus tikslinama surinkus dalyvių 

grupę. (Pažymėjimas – 1 Eur). 

Informacija ir prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. paštu 

užsiregistravusiems dalyviams valanda iki renginio pradžios.  

Registracija el. paštu natalija,levickaja@visaginospt.lt iki 

2020-05-20 

Nuotoliniu būdu  

METODINĖ VEIKLA 
Papildoma informacija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt, tel. 8 613 88 726 

05-05 

13.00 

Visagino švietimo įstaigų socialinių pedagogų 

metodinio būrelio posėdis. 
ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. paštu. 

Nuotoliniu būdu  

05-07 

14.00 

Diskusija su švietimo įstaigų vadovais ir mokytojais 

„Elektroninės patyčios ir jų prevencija“ 
Lektorius – Utenos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Bendruomenės pareigūnas. 

ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. paštu 

užsiregistravusiems dalyviams valandą iki renginio pradžios.  

Registracija el. paštu natalija,levickaja@visaginospt.lt iki 

2020-05-05 

Nuotoliniu būdu  

05-14 

15.00 

Vieša konsultacija švietimo įstaigų vadovams ir 

mokytojams „Asmens duomenų apsaugos aktualijos 

dirbant su mokiniais, jų tėvais ir kolegomis 

virtualiai“.  
Lektorius – VŠPT duomenų apsaugos pareigūnas. 

Nuotoliniu būdu  
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjv9rzCnIjpAhUDzcQBHV-oBZoQFjALegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bepatyciu.lt%2Fmedia%2Ffiler_public%2Fed%2F32%2Fed32f57c-e470-4422-af96-5f38335efda7%2Felektronines_patycios_ir_ju_prevencija.pdf&usg=AOvVaw1q4g6alwaNfxZRVwEXm1JM
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ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. paštu 

užsiregistravusiems dalyviams valanda iki renginio pradžios.  

Registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt iki 

2020-05-10 

05-21 

14.30 

Visagino švietimo įstaigų psichologų metodinio 

būrelio posėdis. 
ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. paštu. 

Nuotoliniu būdu  

05-23 

15.00 

Visagino ikimokyklinių įstaigų metodinių tarybų 

pirmininkų pasitarimas. 
Registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt iki 

2020-05-20 

ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. paštu. 

Nuotoliniu būdu 

05-27 

15.00 

Visagino mokyklų metodinių tarybų pirmininkų 

pasitarimas. 
Registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt iki 

2020-05-25 

ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. paštu. 

Nuotoliniu būdu  

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA NUOTOLINIU BŪDU 

     05- Psichologų konsultacijos vaikams, tėvams, globėjams, 

pedagogams 

Asta Sokolovienė 

asta.sokoloviene@vspt.lt 

Rimvyda Ardamakovaitė 

rimvyda@gmail.com 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio 

„Auksinis raktelis“ bendruomenei) 
Natalja Kuznecova natulia@list.ru 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio 

„Kūlverstukas“ bendruomenei) 

Viktorija Ščerbakova 

scerbakovaviktorija@gmail.com 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio 

„Auksinis gaidelis“ bendruomenei) 

Jelena Malyševa milk60@mail.ru 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ bendruomenei) 

Daiva Šarkienė 

dasarkiene@gmail.com 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ bendruomenei) 

Data ir 

laikas bus 

panešta 

vėliau 

Paskaita „Kodėl svarbu paruošti vaiką mokyklai“ 

lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikų tėvams 

Daiva Šarkienė 

dasarkiene@gmail.com 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ bendruomenei) 

05- Logopedo, spec. pedagogo konsultacijos vaikams, 

tėvams, globėjams, pedagogams 

Specialioji pedagogė, logopedė 

Dalia Nekliudova 

dalia.nekliudova@vspt.lt 
(spec. pedagogo pagalbą teikia 

lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ir 

„Kūlverstukas“ bendruomenėms) 

05- Socialinio pedagogo konsultacijos vaikams, tėvams, 

globėjams, pedagogams 

Socialinė pedagogė Birutė 

Stefanskienė 

birute.stefanskiene@gmail.com 

05- Informacijos sklaida Visagino švietimo pagalbos 

tarnybos interneto svetainėje 

Nuotoliniu būdu 

05- Informacijos sklaida Facebook grupėse: Visagino 

darželių MT grupė ir Visagino mokyklų MT grupė 

Nuotoliniu būdu 

05- Rekomendacijų pedagogams / tėvams / mokiniams / 

vaikams rengimas ir sklaida Visagino švietimo pagalbos 

tarnybos interneto svetainėje 

Nuotoliniu būdu 
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05- Konsultacijos vadovams, pedagogams, švietimo 

pagalbos specialistams, mokytojo padėjėjams, tėvams. 

Nuotoliniu būdu 

 

 

 

_________________________________ 


