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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2019 m. sausio 4 d.  

įsakymu Nr. V-3  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2019 m. sausio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

3 d. 10,00 val. 
 

Kėdainių r. 

Krakių 

M.Katkaus 

gimnazija, 

Kauno g. 26, 

Krakės, 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių rajono Krakių M.Katkaus gimnazijos 

pedagogams: 

„Svaiginantis iššūkis: pagerinti visų mokinių mokymosi 

pasiekimus. Ar tai įmanoma?“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

 

Lektorė – sociologijos mokslų magistrė Larisa Gražienė, Kauno 

Jono Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė. 
 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

2.  

4 d. 13,00 val. 

 
Kėdainių r. 

Josvainių 

socialinio ir 

ugdymo centras, 

Skroblų g. 8, 

Josvainiai, 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių r. Josvainių socialinio ir ugdymo centro 

darbuotojams: 

„Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorius – Vaidas Arvasevičius. 
 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

3.  

10 d. 10,00 val. 

 
Šiaulių profesinio 

rengimo centro 
prekybos ir verslo 

skyrius,  

Vytauto g. 267, 

Šiauliai 

Seminaras šalies profesinio mokymo įstaigų profesijos 

mokytojams: 

„HoReCa srities profesijos mokytojų technologinių 

kompetencijų tobulinimas“. 
 

1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

 

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė.  
 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

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

18 d. 13,00 val. 

 
Kėdainių  

J. Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Seminaras chemijos mokytojams: 

„Virtualūs ir realūs eksperimentai chemijos pamokose“. 
 

2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Rita Janavičienė, Kauno Jėzuitų 

gimnazija; mokytoja metodininkė Asta Juchnevičienė, Kėdainių J. 

Paukštelio progimnazija.  
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

Dalyvio 

mokestis – 

13,00 eur 

5.  

21 d. 14 val. 

 
Kėdainių rajono 

Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla 

Mechanizatorių 

gatvė 4, Miegėnų k. 

Kėdainių r. 

Paskaita Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinė mokyklos 

pedagogams: 

„Kokių gebėjimų, kompetencijų turi turėti mokytojas nuolat 

besikeičiančioje ugdymo įstaigoje?“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

6.  

22 d. 14,30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, švietimo 

pagalbos specialistams ir tėvams: 

„Edukacinės knygos Peters, Ruth „Nebijokite drausminti 

vaikų“ pristatymas“. 
Vaikai negimsta savaime drausmingi, paklusnūs, turėdami tinkamą 

vertybių sistemą. Juos to reikia išmokyti, teigia knygos autorė, ir ji žino, 

kaip tai padaryti. Knygoje daugybė praktinių patarimų ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo specialistams bei tėvams. 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – Ijola Petrauskienė, Pozityvaus auklėjimo konsultantų 

asociacijos narė, Kauno kolegijos dėstytoja. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

7.  

23 d. 12,00 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita socialiniams pedagogams: 

„Mediacija – alternatyvus ginčų sprendimo būdas“. 
 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

socialinė pedagogė. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

8.  

23 d. 13,30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Mokytojo įtaka stiprinant mokinių motyvaciją“. 

 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Vaida Urbonavičienė, Kauno J. 

Grušo meno gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

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/
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9.  

30 d. 14,30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, švietimo 

pagalbos specialistams:  

„Edukacinės knygos Maxwell, John C. „21 nepaneigiamas 

lyderystės dėsnis“ pristatymas“. 
21 nepaneigiamas lyderystės dėsnis“ – tai jau antroji pasaulyje lyderystės 

guru tituluojamo Johno C. Maxwello knyga, išleista lietuvių kalba. 

Dirbdamas su iškiliausiais pasaulio lyderiais ir pats vadovaudamas 

didelėms organizacijoms, J. C. Maxwellas suformulavo 21 lyderystės 

dėsnį. Tikiu, kad kiekvienas esamas ar būsimas lyderis, susipažinęs su 

šiais dėsniais, įgis geresnį supratimą apie lyderystę, o kiekviena juos 

taikanti organizacija klestės ir sulauks puikių ilgalaikių rezultatų. 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorius – Egidijus Žiedas, Gargždų Kranto pagrindinės mokyklos 

direktorius. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

10.  

Sausio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Akademijos gimnazijos; 

 Kėdainių r. Josvainių gimnazijos; 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazijos; 

 Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

11.  

Vasario mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Šėtos gimnazijos; 

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos; 

 Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki 

sausio 25 d. 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

12.  

8 d. 13,00 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Gitana Danilevičienė, metodinio būrelio pirmininkė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/leidiniai/knygos/ac-biblioteka/4667-john-maxwell-21-nepaneigiamas-lyderysts-dsnis
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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13.  

9 d. 13,00 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Ramunė Ūsė, metodinio būrelio pirmininkė 

Arūnė Jakutienė, Skirmantė Sakalauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

14.  

18 d. 16,00 val. 

 
Daugiakultūris 

centras 

Senosios Rinkos a. 

12, 

Kėdainiai 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

Vaidas Grišinas metodinio būrelio pirmininkas 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

15.  

23 d. 10,00 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Viktorija Gapšienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. MOKINIŲ OLIMPIADOS 
 

16.  

8 d. 10,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.). 

 

 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija  

iki  3 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

17.  

11 d. 9,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

57 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. 

 

 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija  

iki  9 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

18.  

11 d. 13,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

57 – osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados darbų vertinimas. 

 

 
 

Robertas Bilvinas 

19.  

16 d. 9,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

68 – oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.) 

 

 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija  

iki  11 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

20.  

16 d. 13,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

51 – ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono 

etapo darbų vertinimas. 
 

 

 

Danutė Čeidienė 

Darbų pristatymas 

ir registracija iki 

15 d. (2 kab.) 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

21.  

16 d. 13,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

48 – ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajono 

etapo darbų vertinimas. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Darbų pristatymas 

ir dalyvių 

registracija iki 

 15 d. (2 kab.) 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
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22.  

18 d. 9,00 val. 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija, 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

52 – oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. 
 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija  

iki  16 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

23.  

21 d. 14,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

52 – osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados darbų vertinimas. 

 
 

 

Robertas Bilvinas 

24.  

24 d. 9,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvių  kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams rajono etapas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija  

iki 22 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

25.  

28 d. 13,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvių  kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 

9-12 klasių mokiniams rajono etapo darbų vertinimas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

26.  

31 d. 12,00 val. 
Daugiakultūris 

centras, 

 Senosios Rinkos a. 

12, 

Kėdainiai 

Lietuvos mokinių (5-12 kl.) meninio skaitymo konkurso rajono 

etapas. 

 
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija  

iki sausio 25 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

 

 

V. PARODOS 
 

27.  

Sausio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių dailės mokyklos neformaliojo suaugusiųjų  švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos projekto „Kompozicijos ir grafikos kūrybinės 

dirbtuvės“. 

 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Inga Čičinskė; mokytoja metodininkė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Buinevičienė. 
  Danutė Čeidienė 

 

28.  

Sausio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Aviliukas“ organizuotos akcijos „Pradžiuginkim širdis 

senoliams“ kūrybinių darbų paroda. 
 

Danutė Čeidienė 

29.  

Sausio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 6-8 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Vandens ženklai aplink mus“. 

 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, mokytoja metodininkė 

Asta Juchnevičienė. 
  Danutė Čeidienė 

 

30.  

Sausio mėn. 
Kėdainių kultūros 

centro Labūnavos 

skyrius, 

 Barupės g. 9, 

Labūnavos k., 

Kėdainių r. 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Šviesos žibintai“. 

 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Jurgita Vaitiekūnienė, mokytoja 

metodininkė Alma Urbonavičienė, mokytoja metodininkė Diana Dovydavičiūtė, 

vyresnioji mokytoja Edita Junčienė.    
 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
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VI. KITA INFORMACIJA 

 

1. 2019 m. vasario mėn. mokinių olimpiadų grafikas: 

Eil. 

Nr. 
Olimpiados pavadinimas Numatoma data 

1.  67 - oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9 -12 k.). 

 

2019 m. vasario 1 d. 

2.  30 – osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III - iojo etapo I-

oji dalis. 

2019 m. vasario 5 d. 

3.  7- oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6-12 kl.). 

 
2019 m. vasario 6 d. 

4.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. 

 

2019 m. vasario 8 d. 

5.  26 - oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada. 

 

2019 m. vasario 12 d. 

6.  XLIX jaunųjų matematikų varžybos. 

 

2019 m. vasario 23 d. 

7.  29 - oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10 – 12 kl.). 

 

2019 m. vasario 26 d. 

8.  25 – oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (11-12 kl.). 2019 m. vasario 27 d. 

(zonos etapas) 

9.  25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.). 

 

2019 m. vasario 28 d. 

________________________________ 


