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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d.  

įsakymu Nr. V- 71  

  
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2020 m. lapkričio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

5 d. 10 val. 

Kauno r. 

Šlienavos 

pagrindinė 

mokykla, 

Mokyklos g. 13, 

Šlienavos k., 

 Kauno r. 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Kauno r. Šlienavos 

pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?“. 

Lektorė – Vaiva Stanionė, Švietimo bendruomenių pokyčių 

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

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur 

(Mokant 

pavedimu 

prašome nurodyti 

asmens kodą) 

2.  

6 d. 8 val. 

Kėdainių r. 

Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla 

Mechanizatorių g. 4, 

Miegėnai, 

Kėdainių r. 

Ilgalaikės programos „Mažoji asmenybė ir jos raida“ modulis 

(seminaras) Miegėnų pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Profesinis santykis su dabartine vaikų ir jaunimo karta“. 

 

Lektorius – psichoterapeutas Evaldas Karmaza. 

 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

(Mokant 

pavedimu 

prašome nurodyti 

asmens kodą) 

3.  

18 d.; 25 d. 

10 val. 
 

Seminaras vyks 

virtualioje 

aplinkoje 

Ilgalaikės vertybių ugdymo programos „Jaunimas gali“ modulis 

(2-asis seminaras, II-III dalys) formaliojo ir neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojams: 

„Savęs pažinimo ir komandinio darbo metodai dirbant su 

paaugliais“. 

 

Lektoriai: Arminas Vareika, Kazickų šeimos fondo „Jaunimas gali“ 

programos vadovas; Aistė Baronaitė-Bertašienė, Kazickų šeimos 

fondo „Jaunimas gali“ programos koordinatorė; Aurelija 

Nedzinskienė „Gelbėkit vaikus“ administracijos vadovė. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvauja 1-

ojo seminaro 

dalyviai.  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 
(Mokant 

pavedimu 

prašome nurodyti 

asmens kodą) 

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

18 d. 14 val. 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Seminaras  vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą ir visybiškos 

asmeninės pažangos siekį orientuotas ugdymas“ modulis 

(seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytojams: 

„Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“ 

. 

 

Lektorė - Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros 

mokyklų veiklos kokybės vadovaujančioji išorės vertintoja. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur 

5.  

19 d. 14 val. 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Seminaras  vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą ir visybiškos 

asmeninės pažangos siekį orientuotas ugdymas“ modulis 

(seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytojams: 

„Mokinių pasiekimų, asmeninės pažangos matavimas, 

fiksavimas ir vertinimas taikant šiuolaikinius ugdymo metodus“.  

 

Lektorė - Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros 

mokyklų veiklos kokybės vadovaujančioji išorės vertintoja. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

6.  

20 d. 10 val. 

Kėdainių dailės 

mokykla, 

Paeismilgio g. 12 a, 

Kėdainiai 

Pasikeitus 

aplinkybėms dėl 

renginio formato 

informuosime 

papildomai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ modulis 

(seminaras) ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, dailės,  

neformaliojo vaikų švietimo mokytojams: 

„Ankstyvojo dailės ugdymo aktualijos ir problemos“. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Inga Čičinskė, vyr. mokytoja 

Eugenija Eimontaitė - Jermolajevienė, vyr. mokytoja Eligija 

Venclovienė, mokytoja Evelina Knezevičienė, Kėdainių dailės 

mokykla. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur 

(Mokant 

pavedimu 

prašome nurodyti 

asmens kodą) 

7.  

24 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) 

8.  

24, 25, 26 d.  

13 val. 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ Kėdainių l/d „Vyturėlis“ mokytojams: 

„Pojūtis –pirminis vaiko pažinimo veiksnys“. 

 

Lektorės: psichologė Laura Lipkytė, vyr. mokytoja Sigita 

Karneckaitė, Kėdainių l/ d „Vyturėlis“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis  

– 1,00 eur 

(Mokant 

pavedimu 

prašome nurodyti 

asmens kodą) 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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9.  

26 d. 10 val. 

Seminaras  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 
nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas“ modulis (seminaras) socialiniams 

pedagogams: 

„Baziniai emociniai poreikiai. Ego neteisiųjų paieškos“( I dalis). 

 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Sigita Burzdžiuvienė, 

Kėdainių r. Akademijos gimnazija; vyresnioji socialinė pedagogė 

Lina Mindauliūtė - Žukienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

(Mokant 

pavedimu 

prašome nurodyti 

asmens kodą) 

10.  

30 d. 14 val. 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Seminaras  vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą ir visybiškos 

asmeninės pažangos siekį orientuotas ugdymas“ modulis 

(seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytojams: 

„Z kartos ugdymo strategijos“.  

 

Lektorė - Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros 

mokyklų veiklos kokybės vadovaujančioji išorės vertintoja. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

11.  

pagal poreikį Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimai neatliekami.   

Teikiamos nuotolinės konsultacijos švietimo pagalbos specialistams, švietimo 

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

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Jurgita Sinickienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

12.  

19 d. 14 val. 
 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Vaitelytė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

13.  

24 d. 12 val. 
 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Arūnė Jakutienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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14.  

24 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 

15.  

26 d. 14 val. 
 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičienė 

Danutė Čeidienė  

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

16.  

26 d. 14 val.  
 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas.  

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė  

Jurgita Sinickienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

IV. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

17.  

Kviečiame 

dalyvauti 
Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų 

projektas ,,Oi, line, lineli“. 
 

Organizatorės: mokytoja Jurgita Vanckavičienė, logopedė 

metodininkė 

Romualda Klimavičienė, mokytoja  Justina Paulauskienė, Kėdainių 

l/d „Žilvitis“. 

 

Projekto 

nuostatai 

(priedas 1) 

18.  

Lapkričio mėn. 

Kėdainių M. 

Daukšos viešoji 

biblioteka 

Didžiosios rinkos a. 

11, 

Kėdainiai 

Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdytinių ir jų tėvelių 

kūrybinių darbų paroda „Atvirukas mokytojui“.  

Organizatorės: vyr. mokytoja Laima Ivaškevičienė, vyr. mokytoja 

Birutė Palažina, vyr. mokytoja Vilija Vaitkevičienė, mokytoja Vilma 

Marušauskienė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 

 

 

19.  

3 - 27 d. Nacionalinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

ir vaikų virtuali fotografijų paroda „Eko muzikuojantis 

robotukas“.  
 

Organizatorės: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Juknevičienė, 

meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Sandra Šulskienė, Kėdainių l/d 

„Pasaka“. 

 

Projekto 

nuostatai 

(priedas 2) 

20.  

iki 27 d. 

Kėdainių specialioji 

mokykla, 

 J. Basanavičiaus g. 

99 

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Baltas 

stebuklas“.  
 

Organizatoriai: Juozas Jančius, Kėdainių specialiosios mokyklos 

direktorius, dailės mokytojas metodininkas Alvydas Urbietis, 

Kėdainių specialioji mokykla. 

 

Projekto 

nuostatai 

(priedas 3) 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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21.  

Iki gruodžio 10 d. Respublikinis 1-4 klasių mokinių darbelių konkursas „Naujai 

gimęs Kalėdiniu žaisliuku“. 
 

Organizatorius - Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija. 

 

Konkurso 

nuostatai 

(priedas 4) 

 

V. KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ TARYBA 
 

22.  

3 d. 
 

Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Kėdainių visuomenės sveikatos biuro specialistų mokymai mokytojams, 

atsakingiems už lytiškumo ugdymą mokyklose. 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“. Projektas finansuojamas 

Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 

programa). 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

23.  

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 

24.  

10 d.  
 

Paskaita vyks 

Instagram 

platformoje. 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Paskaita  mokinių savivaldos institucijų atstovams. 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“. Projektas finansuojamas 

Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 

programa). 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

25.  

12 d. 
 

Mokymai  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Mokymai mokinių savivaldos institucijų atstovams. 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“. Projektas finansuojamas 

Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 

programa). 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

26.  

26 d. 
 

Mokymai  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Mokymai mokinių savivaldos institucijų atstovams. 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“. Projektas finansuojamas 

Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 

programa). 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

27.  

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 
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VI. PARODOS 

 

28.  

Lapkričio 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 

 

29.  

Lapkričio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Metodinių priemonių paroda „Žaisdamas mokausi“. 

 

Parodos autorė - Kėdainių l/d „Puriena“ vyr. mokytoja Lina Rušienė. 

 
Danutė Čeidienė 

 

 

VII. INFORMACIJA 
 

2020 m. lapkričio 16-22 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia mus visus 

įsijungti į suaugusiųjų mokymosi savaitę „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“. 

  

2020 m. lapkričio 16 d. 12.00 val. vyks Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymas – nuotolinė 

konferencija ,Andragogas ir bendruomenė“. Konferencijos metu prašome pasidalinti savo 

įžvalgomis. Pasisakymo trukmė iki 15 min. Registracija : direktorius@smc.kedainiai.lm.lt , Tel. 

8 347 31157, 6 645 34388. 

 

 

Kviečiame aktyviai palaikyti savaitės idėją ir iki 2020 m. lapkričio 6 d. atsiųsti informaciją apie 

Jūsų įstaigos planuojamus renginius el. paštu suaugusieji@smc.kedainiai.lm.lt  

  

Suaugusiųjų mokymosi savaitę organizuojamas veiklas įrašykite į savaitės dalyvio anketą ir siųskite 

Kauno apskrities koordinatorei E. Trepulei. (el. p. e.trepule@gmail.com). Anketa (priedas 5). 

mailto:direktorius@smc.kedainiai.lm.lt
mailto:suaugusieji@smc.kedainiai.lm.lt
mailto:e.trepule@gmail.com

