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PATVIRTINTA  
Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  
direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d.  

įsakymu Nr. V-76   

  
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/ 

2020 m. gruodžio mėn. planas 
 

Eil. 

Nr. 
Laikas, vieta Renginio pavadinimas, lektorius, atsakingas  Pastabos  

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

1 d. 14 val. 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Seminaras vyks 

virtualioje 

aplinkoje 

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą ir visybiškos 

asmeninės pažangos siekį orientuotas ugdymas“ modulis 

(seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytojams: 

„Klasės auklėtojų veiklos organizavimas“.  

 

Lektorė - Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros 
mokyklų veiklos kokybės vadovaujančioji išorės vertintoja. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

2.  

3 d. 10 val. 

Kauno r. 

Šlienavos  

pagrindinė 

mokykla, 

Mokyklos  g. 13, 

Šlienavos k., 
 Kauno r. 

Seminaras vyks 

virtualioje 

aplinkoje 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Kauno r. Šlienavos 

pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir 

strategijų išgryninimas“. 

 

Lektorė – Julija Ladygienė, švietimo konsultantė, Laisvosios 

mokyklos modelio kūrimo grupės vadovė. 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

3.  

17 d. 10 val. 

Seminaras vyks 

virtualioje 

aplinkoje 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras I-ojo srauto 

dalyviams) Kėdainių r. Šėtos, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijų ir Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas  

klasės/mokyklos lygmenyje“. 

 

Lektorė – Vaiva Stanionė, Švietimo bendruomenių pokyčių 

konsultantė, Mokslai laisvai (Learning at easy) komandos narė. 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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4.  

16 d. 15 val. 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Lyderystė, bendravimo patirtys ir 

informacinių technologijų integravimas pradiniame ugdyme“ 

modulis (paskaita) pradinio ugdymo mokytojams: 

„Interaktyvios knygos kūrimas“. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Danguolė Tumėnienė, Lietuvos 
sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

(mokant 
pavedimu 

prašome 

nurodyti asmens 

kodą) 

5.  

18 d. 10 val. 

Seminaras vyks 

virtualioje 

aplinkoje 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras II-ojo srauto 

dalyviams) Kėdainių r. Šėtos, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijų ir Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas  

klasės/mokyklos lygmenyje“. 

 

Lektorė – Vaiva Stanionė, Švietimo bendruomenių pokyčių 

konsultantė, Mokslai laisvai (Learning at easy) komandos narė. 

 Danutė Čeidienė 
 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

6.  

28 d. 10 val. 

Vytauto pr. 50, 

Kaunas 

Seminaras vyks 

virtualioje 

aplinkoje 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymo(si) principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Kauno Aleksandro 

Puškino gimnazijos pedagogams: 

„Refleksija: kas, kam, kaip ir KODĖL“. 

 

Lektorė – Julija Ladygienė, švietimo konsultantė, Laisvosios 

mokyklos modelio kūrimo grupės vadovė, Campus Vilnius 2015 

„Metų mokytojo“ laureatė. 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

7.  

Gruodžio mėn. Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas pagal išankstinę registraciją.   

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Jurgita Sinickienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

8.  

pagal poreikį Teikiamos nuotolinės konsultacijos švietimo pagalbos specialistams, švietimo 

įstaigų vadovams, tėvams/globėjams/rūpintojams, vaikams/mokiniams. 

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Jurgita Sinickienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

9.  

Data tikslinama Dalyvavimas Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos  VGK posėdyje. 

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Jurgita Sinickienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

10.  

9 d. 15 val. 
 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Neliupšienė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

11.  

10 d. 15 val. 
 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Gitana Danilevičienė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

12.  

16 d. 16 val. 
 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Donata Kielienė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

13.  

16 d. 17 val. 
 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Tumėnienė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

 

14.  

4 d.  

 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

26 - osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados šalies etapas.  

 

Dalyvauja - Kėdainių dailės mokyklos mokinė Aja Knezevič iūtė  
(mokytoja Evelina Knezevičienė). 

 Danutė Čeidienė 

 

 

15.  

15 d. 10 val. 

 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

32–osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8-12 kl.) 

rajono etapas. 

 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija  

iki 13 d.: 

https://konkursai.

kedainiai.lm.lt 

16.  

Lapkritis -gruodis 
 

Kėdainių  

Šv. Juozapo 

parapija 

 Didžioji g. 21 

Kėdainiai 

 

PARODA -  KONKURSAS ,,Kėdainių Miesto bažnyčios“.   
      

1 Priedas 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
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V. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMIRENGINIAI 

 

17.  

Nuo gruodžio 1d. 

iki 2021 m. sausio 1d. 
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

mokytojų kūrybinių darbų paroda ant grupės lango:  

„Vaikų linkėjimai Kalėdų elfams“.  

 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Žilvitis“. 
 

2 Priedas 

 

VI. KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ TARYBA 
 

18.  

1-8 d.  

 
Apklausa vykdoma 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 
nuoroda 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“:  

Mokinių savivaldos institucijų atstovų apklausa vykdoma  mokyklose: 

 „Lytiškumo ugdymas mokykloje: ką supratome ir ko išmokome?“. 

 

Projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo 
iniciatyvų projektų finansavimo programa). 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

19.  

10-17 d. 
 

Konferencija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Konferencija, skirta Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų stiprinimui ir plėtrai. 
 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

20.  

15 d. 
Diskusija  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“:  

Diskusija su mokyklų vadovais dėl lytiškumo ugdymo mokyklose. 

 

Projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo 
iniciatyvų projektų finansavimo programa). 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

21.  

data bus 

patikslinta 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom 

platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 
 

VII. PARODOS 

 

22.  

Gruodžio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 7 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Ką 

mena senieji žydų namai“. 

 

 Parodą parengė – dailės mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 
Danutė Čeidienė 
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VIII. INFORMACIJA 

1. Sausio mėn. organizuojamų olimpiadų, konkursų grafikas: 

 

Olimpiada Data 

26-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. sausio 7 d. 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 

(11/III gimnazijos klasės). 
sausio 8 d. 

53-ioji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (perkelta iš 2020 m.) sausio 14 d. 

69 –oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12/I-IV gimnazijos klasės, 

perkelta iš 2020 m.) 
sausio 15 d. 

53-iasis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. darbai 

iki sausio 15 d. 

Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. iki sausio 19 d. 

68 –oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12/I-IV gimnazijos klasės, 

perkelta iš 2020 m.) sausio 21 d. 

32–osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III-iojo etapo I-oji dalis. (8-

12/I-IV gimnazijos klasės). sausio 26 d. 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12/I-IV gimnazijos klasės) sausio 27 d. 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas (perkelta iš 2020 m.). iki vasario 1 d. 

 

_________________________________ 


