
 

 

 

NUOTOLINĖS DIENOS 

Laikas 
Pamokos/ seminaro/ 
veiklos pavadinimas 

Lektorius 
Veiklos aprašymas 

 
Trukmė Fakultetas 

Registracijos 
nuoroda 

Renginio 
nuoroda MS 

Teams 

Balandžio 27 d. (trečiadienis) vyks MS Teams 

10.00-10.45  
 

Chemikas apie pušų 
spyglius – ne tik duria, 
bet ir gydo 

Ingrida 
Radveikienė 

Ar tiesa, kad pušies spyglių arbatoje gausu 
naudingų cheminių medžiagų? Tad keliaukime 
kartu į laboratoriją  ir įsitikinkime, kokios 
medžiagos slypi pušų spygliuose. Vaizdo įrašas iš 
laboratorijos. 
Po paskaitos vyks protmūšis moksleiviams 
„Kas, kur, kaip?“  Suburk komandą, sužaisk 
klausimų  turą apie maistą, augalus, gyvūnus ir 
laimėk prizus! 

45 min. ATF Registracija Nuoroda 

11.00-11.45 Ar kiekvienas gali būti 
vokalistas? 

Algirdas 
Bagdonavičius 

Dainavimo poveikis klausytojams ir pačiam 
dainininkui, dainavimo terapija, balso aparato 
anatomija, vokaliniai žanrai. 

45 min. MTF Registracija Nuoroda 

12.00-12.45 Kibernetinė higiena 
kasdien 

Asta 
Danilevičiūtė, 
Jolanta 
Mačėnienė, 
dr. Irma 
Šileikienė 

Kibernetinės saugos patarimai, ką reikia daryti ir 
ko negalima daryti elektroninėje erdvėje norint 
jaustis joje pakankamai saugiai kasdien. 
Kibernetinių pavojų pavyzdžiai ir kaip jų išvengti. 

45 min. EIF Registracija Nuoroda 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UUqGQwxHFEOpOVe_McsROIIEsbDq5YdCnS0iMc9i4QFUN1ZLUDE3RVdHMkRVTURUNjVXUUZFQUNNQi4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIzMmYzOGYtNzlhMy00MWMxLThlYzUtZTFlYjgwNTliNWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243864a51-470c-4314-a939-57bf31cb1138%22%2c%22Oid%22%3a%22b0b10482-e5ea-4287-9d2d-2231cf62e101%22%7d
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UUqGQwxHFEOpOVe_McsROAMcNBbwRspAruM6OrZ-sRFUMllOUzdNUFhXSzIzQ1BCTzFGM0VYNkxUMy4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA0NzM1ZGUtM2I1OS00ZjNmLWI2M2MtN2FlNmM2MTIxODFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243864a51-470c-4314-a939-57bf31cb1138%22%2c%22Oid%22%3a%224e4fb43b-2bfc-407c-8e8f-5157195d49e5%22%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UUqGQwxHFEOpOVe_McsROF2OurMqsNJFitt0MNg3KYRUM08wU0ZDU1BQN0lQRjBITFRQMFM3MlVEMC4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFiNDM2YzAtYzQ4OS00N2RjLTg0YTQtNTlkNDg0ZDNmOWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243864a51-470c-4314-a939-57bf31cb1138%22%2c%22Oid%22%3a%2216341c03-46f0-40ca-aee3-3a3ab67eb111%22%7d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.15 – 15.00 Asmeninių lyderystės 
savybių ugdymas 

Eimantas 
Kamienas 

Lyderystė – tai veiksmas ir energija, kuri būtina 
šiandien ir bus būtina ateityje. Ji kuria vertę, 
padeda sutelkti komandą bendram tikslui. Esant 
neapibrėžtumui lyderystės dėka formuojamas 
aiškumas ir kryptingumas. Lyderystė kaip įgūdis 
ir savybė yra įgyjama, ugdoma ir tobulinama. 
Pradėkite nuo „mažo“ lyderio  savyje, ugdykite jį 
ir tapkite tuo, kuris daro įtaką kitiems ir 
pasauliui.  

45 min. VVF Registracija Nuoroda 

15.00-16.00 Pagalba mokiniui 
rengiant pirmąjį CV 

Beata 
Gervickaitė 

Nuotolinis seminaras mokytojams apie CV ir 
motyvacinio laiško rengimą. Kokių sunkumų 
kyla? Kokios dažniausios klaidos? 
Seminaro dalyviams bus išduodami 
pažymėjimai. 

60 min. Karjeros 
centras 

Registracija 
 

Nuoroda 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UUqGQwxHFEOpOVe_McsROGw1AjjGI4NLuevCljA6WnhURUdRQ0lCSzdHTUJENDhVVFpSMEFCWjRQSS4u&wdLOR=c1C58B6BF-1326-4490-AFA5-899BB174AB29
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adorw8ArFjsRCNZo8021vXxV6NAbdFjtRFXHgTEgzJ041%40thread.tacv2/conversations?groupId=d3e8a1e2-706b-4ca4-8f91-6766b22d3963&tenantId=43864a51-470c-4314-a939-57bf31cb1138
https://forms.office.com/r/WJ1GzwR406
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDliOGZlYTMtOWQ0YS00MWEzLWJjYTMtMGM4MTFlZTc4MDk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243864a51-470c-4314-a939-57bf31cb1138%22%2c%22Oid%22%3a%220c4a9871-be00-4785-b3f7-c6acdcc66d4a%22%7d


 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas 
Pamokos/ seminaro/ 
veiklos pavadinimas 

Lektorius 
Veiklos aprašymas 

 
Trukmė Fakultetas 

Registracijos 
nuoroda 

Renginio 
nuoroda MS 

Teams 

Balandžio 28 d. (ketvirtadienis) vyks MS Teams 

10.00-10.30  Robotas buhalterio darbe: 
konkurentas ar draugas 

Genė 
Achranovič 

Robotas apskaitoje, kokios jo funkcijos. 
Roboto ir buhalterio bendras darbas. Ar 
gali robotas pakeisti buhalterį? 

30 min. EKF Registracija Nuoroda 

11.00-12.00 Kaip pasirinkti studijas? 
Vilniaus kolegijos studijų 
programos 

Anželika 
Slimanavičienė 

Nežinai kokias studijas pasirinkti? Abejoji 
kokius egzaminus laikyti? Prisijunk, 
dalyvauk ir sužinok atsakymus į rūpimus 
klausimus. 

60 min. VK Registracija Nuoroda 

14.00-14.45 Slaugos priežiūra 
karščiuojant 

Jurgita 
Stankūnienė 

Praktinio užsiėmimo demonstravimas 45 min. SPF Registracija Nuoroda 

15.00-15.45 Kuo tapti? Mokytoju, 
socialiniu darbuotoju, gal 
gestų kalbos vertėju? 

Pedagogikos 
fakulteto 
lektoriai 

Nuotolinis informacinis susitikimas su 
būsimais mokytojais, gestų kalbos 
vertėjais, socialiniais darbuotojais - 
mokiniais, absolventais, mokytojais. 

45 min. PDF Registracija Nuoroda 

https://bit.ly/Achranovic_registracija
https://bit.ly/Achranovic_seminaras
https://forms.office.com/r/GEGmq3xYgv
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE2ZmQxNzctYTQ2Zi00N2I4LThhNDUtOTM3YWQ1NzEyYzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243864a51-470c-4314-a939-57bf31cb1138%22%2c%22Oid%22%3a%2216341c03-46f0-40ca-aee3-3a3ab67eb111%22%7d
https://forms.office.com/r/SWYuxSiJjn
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QzMjZjYTItZGZiNy00YmFlLWE4OGUtNjdmNDU4ODZhYzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243864a51-470c-4314-a939-57bf31cb1138%22%2c%22Oid%22%3a%2201e7234d-9b13-44a0-9395-ce4f89861695%22%7d
https://forms.office.com/r/tPw3pWi7qn
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QzMjZjYTItZGZiNy00YmFlLWE4OGUtNjdmNDU4ODZhYzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243864a51-470c-4314-a939-57bf31cb1138%22%2c%22Oid%22%3a%2201e7234d-9b13-44a0-9395-ce4f89861695%22%7d

