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                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                                   Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

                                                                                                         l. e. p. direktoriaus 2021 m. vasario 26  d. 

                                                                   įsakymu Nr. V-36 

 

 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2021 m. kovo  mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 

1 d. 14 val. 
 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Informacinis renginys ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ir 

pageidaujantiems pedagogams: 

„Švietimo lyderystės studijų programa“. 
(Plačiau apie programą žiūrėkite čia: 

https://www.ism.lt/wp-content/uploads/2020/07/Attac.-nr.-2-

svietimo_lyderyste._moduliai_visi_2020_05_19.pdf  ) 

 

Lektorės: Margarita Pilkienė, Švietimo lyderystės programos 

vadovė; Aušra Selionienė, Švietimo lyderystės projektų vadovė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija  

www.semiplius.lt 

2. 

4 d. 14 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių 

mokytojams: 

„Skaitmeniniai įrankiai interaktyviam mokymui(si).“ 

Lektorė – Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokytoja 

ekspertė.  
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

3. 

5 d. 13.30 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras  Vilniaus l/d „Vaidilutė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir vadovams: 

„MS Paint sprendimai nuotoliniam ugdymui“ (I dalis). 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

4. 

5 d. 10 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Šakių r. Lekėčių 

mokyklos-daugiafunkcio centro 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 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
https://www.ism.lt/wp-content/uploads/2020/07/Attac.-nr.-2-svietimo_lyderyste._moduliai_visi_2020_05_19.pdf
https://www.ism.lt/wp-content/uploads/2020/07/Attac.-nr.-2-svietimo_lyderyste._moduliai_visi_2020_05_19.pdf
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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5. 

10 d. 13.30 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras Vilniaus l/d „Vaidilutė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir vadovams: 

„MS Paint sprendimai nuotoliniam ugdymui“ (II dalis). 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

6. 

15 d. 13.30 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras Vilniaus l/d „Vaidilutė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir vadovams: 

„MS Paint naudojimo galimybių plėtotė“ (I dalis). 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

7. 

16 d. 13.30 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras Vilniaus l/d „Vaidilutė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir vadovams:  

 „MS Paint naudojimo galimybių plėtotė“ (II dalis). 

 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

I dalyje 

8. 

18 d. 13 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d „Vyturėlis“ 

mokytojams: 

,,Praktinė žaidimų nauda ankstyvoje vaikystėje“. 

 

Lektorės: Laura Lipkytė, psichologė; Dovilė Baltrušė, mokytoja, 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

9. 

24 d. 13 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Vaiko socialinis emocinis ugdymas: iššūkiai 

ir galimybės“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d „Aviliukas“  

mokytojams: 

„Socialinio – emocinio ugdymo programa Dramblys“. 

 

Lektorės: Audronė Gailiuvienė, mokytoja metodininkė; Asta 

Kačenauskaitė, psichologė asistentė, Kėdainių l/d „Aviliukas“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

10. 

25 d. 13 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos ,,Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje“ modulis (seminaras) Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

pedagogams: 

„Kūrybiškas ir įtraukiantis ugdymas(sis)“. 

 

Lektoriai: Lina Blinstrubienė, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

skyriaus vedėja; Rasa Mockienė vyr. mokytoja; Regina Žikienė, vyr. 

mokytoja; Aušra Aksomaitytė - Ščiukienė, neformaliojo ugdymo 

organizatorė, teatro pedagogikos magistrė; Deimantė Matulienė, vyr. 

mokytoja, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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11. 

29 d. 12 val.  
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Mokinių pažanga. Mokymosi galimybių 

didinimas“ modulis (paskaita) Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazijos pedagogams: 

„Mokykla ir tėvai“. 

 

Lektorius – psichoterapeutas Evaldas Karmaza. 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

12. 

29 d. 14 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams: 

„Fizinės sveikatos stiprinimas fizinio ugdymo pamokose“. 

 

Lektorius – prof. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto 

universitetas. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

iki 22 d. 

Dalyvio 

mokestis – 

15,00 eur 

13. 

30 d. 13 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d „Vyturėlis“ 

mokytojams: 

,,Vaiko pasiekimų vertinimas – kokybiško ugdymo proceso 

dalis“. 

 

Lektorė - Sigita Karneckaitė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ vyr. mokytoja. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

 – 1,00 eur 

14. 

30 d. 12 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas“ modulis (seminaras II dalis) socialiniams 

pedagogams: 

„Asmeninio augimo pamokos. Savipagalbos būdai protui 

nuraminti“.  

 

Lektorės: Sigita Burzdžiuvienė Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Lina Mindauliūtė - Žukienė, 

Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“ vyresnioji socialinė pedagogė. 

 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

15. 

31 d 15.15 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Socialinio emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje: kaip patirti sėkmę ir įveikti iššūkius?“ I modulis 

(paskaita) Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: 

„Savivertė ir motyvacija. Kaip ugdyti ir negriauti?“. 

 

Lektorė  - Norvilė Virmauskė, psichologo asistentė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 

 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

16. 

data bus 

patikslinta 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas“ 

modulis (seminaras) Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams 

„Ugdymo proceso planavimas“. 

 

Lektorė – doc. dr. Birutė Autukevičienė 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

17. 

Kovo mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Teikiamos nuotolinės konsultacijos švietimo pagalbos specialistams, švietimo 

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

 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

III. PASITARIMAI, RENGINIAI 
 

18. 

5 d. 13 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

rengimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Gitana Danilevičienė  

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

19. 

9 d. 16 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkas Žydrūnas Mackevičius 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

20. 

24 d. 12 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

21. 

25 d. 13 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

rengimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Vaitelytė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

22. 

2 d. 10 val. 
 

Konkursas vyks 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkursas (9-10 klasės). 

 

 
Aušra Nesterovienė 

 

 

23. 

5 d. 9 val. 
 

Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

27-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

 

Atkelta iš 

vasario mėn. 

24. 

6 d. 
 

Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

9-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados respublikos 

etapas. 

 

Dalyvauja: Jorūnė Kutavičiūtė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos I 

klasės mokinė, Aušrinė Vancevičiūtė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos 8 kl. mokinė. 
Danutė Čeidienė 

 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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25. 

10 d. 
 

Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikos etapas. 

 

Dalyvauja: Viltė Šlikaitė, IV klasės mokinė, Aja Knezevičiūtė, 

I klasės mokinė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

 

26. 

17 d. 9 val. 

 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

33-ioji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9–12/ I-IV 

gimnazijos kl.) 
 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija  

iki 14 d.:  
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

27. 

18 – 20 d. 
 

Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

53 – iosios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapas.  

 

Dalyvauja: Kamilė Čerepokaitė, III klasės mokinė, Kėdainių r. 

Krakių M. Katkaus gimnazija. 
Vilija Girdauskaitė 

 

 

28. 

23 – 24 d. 
 

Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

28 – iosios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados šalies etapas.  

 

Dalyvauja: Karina Ambrosova, II klasės mokinė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Vilija Girdauskaitė 

 

 

29. 

25 d. 9 val. 
Olimpiada ir darbų 

vertinimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas. 

 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija  

iki 19 d.:  
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

30. 

data bus 

patikslinta 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams 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 

31. 

3 d. 16.30 val. 
 

Diskusija  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Jaunimo dirbtuvės:  diskusija žmogaus teisių tematika.  
 

 

 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

32. 

4 d. 18 val. 
 

Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybai: 

„Laiko planavimas“. 

 

Lektorė – Jolanta Nėjutė, UAB Vadybos sprendimų centro direktorė, psichologė, 

sertifikuota vadybos konsultantė CMC. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
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33. 

Kovo mėn. 
 

Renginiai vyks 

socialiniuose  

tinkluose 

Renginiai skirti kovo 11 d. paminėti. 

 

Organizuoja Kėdainių rajono mokinių taryba. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

34. 

Kovo mėn. 
 

Renginiai vyks 

socialiniuose  

tinkluose 

Renginiai skirti Žemės dienai paminėti. 

 

Organizuoja Kėdainių rajono mokinių taryba. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

35. 

Kovo mėn. 
 

Renginiai vyks 

socialiniuose  

tinkluose 

Lietuvos moksleivių sąjungos metinės programos renginys: 

SLURŠ (Sveikata, lytiškumas ir rengimas šeimai) iššūkiai. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

36. 

data bus 

patikslinta 
 

Forumas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklos ataskaitinis forumas. 

 

 

 
 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

37. 

Kovo mėn. Piešinių paroda - konkursas ,,Pirmasis pavasario žiedas“. 

 

Organizatoriai: Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Kėdainių l/d 

„Puriena“. 

Priedas 1 

38. 

Kovo 1-29 d. Rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

virtuali paroda  ,, Skirtukas - knygos draugas“.  

 

Organizatorius – Kėdainių r.  Josvainių socialinis ir ugdymo 

centras. 

Priedas 2 

39. 

Kovo mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“, 

Mindaugo g. 21 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

inžinerinių darbų projektas „STEAM Velykų margutis“. 

 

Organizatorės: Aida Beliajeva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Giedrė Misevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; Jurgita 

Rimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Kėdainių l/d 

„Vaikystė“.  

Priedas 3 

40. 

Kovo - 

balandžio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“, 

Mindaugo g. 21 

Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų  projektas „Aš 

kuriu knygą...“  

 

Organizatorės: Rima Žiaukienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja; Rita Marchertienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 

Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

Priedas 4 

41. 

Kovo mėn. Respublikinis priešmokyklinio, ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų 

inovatyvių įdėjų (testinis) projektas „Meilės laiškas“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
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VII. PARODOS 
 

42. 

 Kovo mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d ,, Žilvitis “ ugdytinių (4-6 m.) kūrybinių darbų  paroda ,,Gimtinės 

atspindžiai vaikų piešiniuose“.  

 

Parodą parengė: Danutė Bernatavičienė, mokytoja metodininkė; Asta 

Ramanauskienė, vyr. mokytoja; Rama Čepkauskaitė, vyr. mokytoja, Kėdainių l/d 

,,Žilvitis“. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

VIII. INFORMACIJA 

 

1. Balandžio mėn. organizuojamų olimpiadų, varžybų, švenčių grafikas:  

 

Olimpiada Data Vieta 

5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas.  Balandžio mėn. Konkursas vyks 

nuotoliniu būdu 

   

 

___________________ 


