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PATVIRTINTA 

Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. V1–38 

 

 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO 

2021 M. BALANDŽIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyvauja Vieta Atsakingas 

  NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1 14.00 Projekto „Lyderių laikas 3“ konsultacinis 

renginys I dalis 

Kūrybinės komandos nariai Nuotoliniu būdu V. Redeckienė 

7 10.00 Pagalbos mokiniui specialistų metodinio 

būrelio susirinkimas. Metodų mugė 

Pagalbos mokiniui specialistų 

metodinio būrelio nariai 

Nuotoliniu būdu I. Žigis, 

V. Redeckienė 

8 14.00 Seminaras „Kolegialus grįžtamasis ryšys. 

Kokia jo reikšmė mokyklos bendruomenei? 

Kolegialaus grįžtamojo ryšio sistemos 

kūrimas mokykloje“. Ilgalaikės programos 

„Stipri bendruomenė - Gera mokykla“ IV 

sesija. Lektorė L. Gudaitė 

Gelvonų gimnazijos mokytojai Nuotoliniu būdu V. Redeckienė 

9 9.00 Projekto „Lyderių laikas 3“ konsultacinis 

renginys II dalis 

Kūrybinės komandos nariai Nuotoliniu būdu V. Redeckienė 

9 14.00 Konkurso „Tramtatulis“, skirto antropologės 

Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti, Širvintų rajono vietinis 

ratas  

Širvintų rajono bendrojo ir 

neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai, 

pateikę paraiškas  

Nuotoliniu būdu D. Chadusevičienė 
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12-16 15.00 Mokymai pagal ilgalaikę programą ,,Sauga 

organizuojant vaikų turizmo renginius, 

renginių pravedimo tvarka ir pedagogų 

gebėjimų formavimas rengiant vaikų saugos 

dokumentus“  

Pedagogai (pagal vardinį sąrašą) Nuotoliniu būdu V. Redeckienė 

Data bus patikslinta Mokymai pagal nacionalinio lygmens 

kvalifikacijos tobulinimo programą 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogams, ketinantiems vykdyti 

priešmokyklinio ugdymo programą (40 val.) 

IV sesija 

Pedagogai (pagal vardinį sąrašą) Nuotoliniu būdu V. Redeckienė 

1-30 Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Mano angelas“ darbų paroda Širvintų meno mokykla  A. Urbietis  

16–30 Širvintų rajono mokinių kūrybinių darbų 

(nuotraukų) paroda „Didžiosios savaitės ir 

Velykų slėpinys“   

Širvintų rajono savivaldybės ir 

Širvintų dekanato bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai. 

Širvintų Šv. arkangelo 

Mykolo parapijos ir 

Širvintų meno 

mokyklos interneto 

svetainės 

L. Monkevičienė, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Ateik ir sportuok!“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Nuotoliniu būdu  A. Baškatovas, 

N. Pakalnis, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Gitaristų grupelė“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Nuotoliniu būdu  A. Golcas, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Sceninė raiška „Nuo scenos 

iki ekrano“ 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Nuotoliniu būdu  B. Golubeva, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Auk stiprus ir sveikas 

gamtoje“ 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Nuotoliniu būdu  A. Čatrauskaitė, 

D. Chadusevičienė 
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Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Sportuok, judėk ir būsi 

aktyvus“ 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Nuotoliniu būdu  A. Janutaitė, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Jaunieji Širvintų šauliai“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Nuotoliniu būdu  M. Korsakas, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Jaunieji kolumbai“ Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Nuotoliniu būdu  R. Žygienė, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Krepšinio pasaulyje Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Nuotoliniu būdu  Ž. Žygė, 

D. Chadusevičienė 

Pagal atskirą grafiką NVŠ programa „Salės ir paplūdimio 

tinklinis“ 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

(pagal vardinį sąrašą) 

Nuotoliniu būdu  N. Pakalnis, 

D. Chadusevičienė 

                                                        

 

PASTABA.       Į renginius prašome registruotis tel. (8 382) 53 566 arba el.p.vaiva.redeckiene@menomokykla.lt  

                         *Dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

                          Olimpiadų ir konkursų data ir laikas gali keistis. Apie pasikeitimus informacija bus pateikta  atskirai. 

                  

               

                                             

mailto:el.p.vaiva.redeckiene@menomokykla.lt

