VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
2020 M. BIRŽELIO MĖNESIO
RENGINIŲ PLANAS
Data,
laikas

Priemonės pavadinimas

Vieta

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
Papildoma informacija el. paštu birute.stefanskiene@gmail.com, tel. 8 695 01 259
06 Nuotoliniu būdu
Valstybinės kalbos kursai
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Būtina išankstinė registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt, tel. 8 613 88 726
Iki
Kvalifikacijos tobulinimo programų, pageidaujamų Nuotoliniu būdu
06-20
įgyvendinti rugsėjo mėnesį, teikimas el. paštu
natalija.levickaja@visaginospt.lt

06-02
15.00

METODINĖ VEIKLA
Papildoma informacija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt, tel. 8 613 88 726
Visagino mokyklų metodinių tarybų pirmininkų Nuotoliniu būdu
pasitarimas.
Registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt iki
2020-06-01. ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el.
paštu.

06-10
13.00

06-17
14.00
Iki 06-20

Metodinė diena kitaip „Nuotolinio ugdymo sėkmės“. Nuotoliniu būdu
Kviečiame dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų
auklėtojus, pagalbos specialistus ir kt.
Registracija el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt iki
2020-06-05. ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el.
paštu.
Švietimo įstaigų psichologų susirinkimas. ZOOM
prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. paštu.

Nuotoliniu būdu

Mokyklų metodinė taryba, metodiniai būreliai,
neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo
programų Nuotoliniu būdu
koordinacinė taryba teikia pasiūlymus ženkliuko
„Visagino savivaldybės Mokytojas“ apdovanojimui
el. paštu natalija.levickaja@visaginospt.lt

06-

06-

Informacijos sklaida Facebook grupėse: Visagino Nuotoliniu būdu
darželių MT grupė ir Visagino mokyklų MT grupė
PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA NUOTOLINIU BŪDU
Psichologų konsultacijos vaikams, tėvams, globėjams, Asta Sokolovienė
pedagogams
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)

06-

Logopedo, spec. pedagogo konsultacijos vaikams, Specialioji pedagogė, logopedė
tėvams, globėjams, pedagogams
Dalia Nekliudova
dalia.nekliudova@vspt.lt
(spec. pedagogo pagalbą teikia
lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ir
„Kūlverstukas“ bendruomenėms)

06-

Socialinio pedagogo konsultacijos vaikams, tėvams,
globėjams, pedagogams

Socialinė pedagogė Birutė
Stefanskienė
birute.stefanskiene@gmail.com

06-

Informacijos sklaida Visagino švietimo pagalbos
tarnybos interneto svetainėje
Rekomendacijų pedagogams / tėvams / mokiniams /
vaikams rengimas ir sklaida Visagino švietimo pagalbos
tarnybos interneto svetainėje
Konsultacijos vadovams, pedagogams, švietimo
pagalbos specialistams, mokytojo padėjėjams, tėvams.

Nuotoliniu būdu

06-

06-

Nuotoliniu būdu
Nuotoliniu būdu
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