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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2020 m. balandžio15 d. 

įsakymu Nr. V-53 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2020 m. balandžio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 

1 d. 14 val. 

 
Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Paskaita Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos pedagogams: 

„Steam elementų taikymas ugdymo procese“. 
1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį 

ugdymo/mokymo turinį. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Asta Juchnevičienė, mokytoja 

metodininkė Virginija Ivaškevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Jolita Gaučienė, Kėdainių J.Paukštelio progimnazija.  
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

2. 

2 d. 10 val. 
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu  

 

Paskaita švietimo pagalbos specialistams, pradinio ugdymo 

pedagogams: 

„Nuotolinio ugdymo organizavimas ir valdymas“. 
1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį 

ugdymo/mokymo turinį. 

 

Lektorius - mokytojas metodininkas Linas Vilčinskas, Kėdainių  

J.Paukštelio progimnazija 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

3. 

21 d. 15 val. 
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (5 –osios dienos I dalis III-ojo 

srauto dalyviams). 

2 prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

 

Lektorė - soc. m. dr. Laima Tomėnienė, Šiaulių universitetas. 

Vilija Girdauskaitė 

Dalyvio 

mokestis – 

12,00 eur 

(už vieną 

dieną) 

4. 

23 d. 14 val.  
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Paskaita švietimo pagalbos specialistams (socialiniams 

pedagogams, specialiesiems pedagogams, logopedams, 

psichologams):  

„Skaitmeninių gebėjimų tobulinimas ir IT programų 

pritaikymas švietimo pagalbos specialistų darbe. Medžiagos 

rengimas Kahoot ir Quizizz įrankių pagalba“. 

1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį 

ugdymo/mokymo turinį. 

Lektorė – socialinė pedagogė metodininkė Loreta Pabrinkienė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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5. 

27 d. 14 val.  
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Paskaita priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojams:  

„Autizmo spektro sutrikimai: atpažinimas ir pagalbos 

galimybės“. 

2 prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

 

Lektorė – specialioji pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

6. 

28 d. 15 val. 
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (5 –osios dienos II dalis III-ojo 

srauto dalyviams). 

2 prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

 

Lektorė - soc. m. dr. Laima Tomėnienė, Šiaulių universitetas. 

Vilija Girdauskaitė 

 

- 

7. 

29 d. 14 val.  
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Paskaita ikimokyklinio ugdymo pedagogams:  

„Zooom platforma: panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 

1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį 

ugdymo/mokymo turinį. 

 

Lektorius – Robertas Bilvinas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

II. SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ PAGALBA 
 

8. 

pagal poreikį 

 

Nuotolinės psichologinės konsultacijos švietimo pagalbos specialistams, 

švietimo įstaigų vadovams, tėvams/(globėjams/rūpintojams, 

vaikams/mokiniams. 

 

Konsultacijas teikia Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė Arūnė 

Jakutienė. 

 

9. 

iki 3 d. 

 

Rekomendacijų ugdymo įstaigų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, 

mokytojams dėl individualaus darbo (nuotoliniu būdu) su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais mokiniais parengimas. 

Jurgita Vaitelytė 

Gitana Danilevičienė 

Jurgita Sinickienė 

Arūnė Jakutienė 

 

10. 

iki 15 d. 

 

Vizualizuotų rekomendacijų (el. forma) tėvams dėl pagalbos vaikams, 

turintiems dėmesio ir kt. pobūdžio sutrikimus, parengimas. 

Jurgita Vaitelytė 

Gitana Danilevičienė 

Jurgita Sinickienė 

Arūnė Jakutienė 
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III. PASITARIMAI 

 

11. 

2 d. 12 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 

 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

6 d. 15 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom   

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda)  

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 Metodinio būrelio pirmininkė Žydrė Vancevičienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

12. 

7 d. 12 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

13. 

8 d. 14 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas. 

 
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

14. 

9 d. 15 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Neliupšienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

15. 

9 d. 14 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Tumėnienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
 

16. 

14 d. 15 val. 
 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Vilma Domkutė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

17. 

16 d. 14 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 

 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Vaitelytė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
 

18. 

16 d. 14 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

 

Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas. 

 

 
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
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21 d. 14 val. 
Supervizija vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Rajono ugdymo įstaigų psichologų supervizija. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
 

19. 

22 d. 13 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė  Gitana Danilevičienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

20. 

23 d. 15 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Gintarė Boreišienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

28 d. 14 val. 
Supervizija vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Rajono ugdymo įstaigų psichologų supervizija. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

 

IV. KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ TARYBOS RENGINIAI 

 

21. 

17 d. 17 val. 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Renginys skirtas  LMS metinei programai „Ž.E.M.E.“: „Virtualūs žemės herojai. 

Live. Instagram“.  

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė MartynaPikelytė. 
Vilija Girdauskaitė 

22. 

24 d. 17 val. 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Protų mūšis Lietuvos Nepriklausomybei paminėti. 
 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Martyna Pikelytė 

Vilija Girdauskaitė 

23. 

Data 

tikslinama 
Renginys 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 Martyna Pikelytė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

V. SVARBI INFORMACIJA 
 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje sukurta nuotolinio mokymo(si) išteklių 

talpykla. Kviečiame švietimo pagalbos specialistus ir pedagogus DALINTIS savo darbo praktika 

organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Rašykite Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

specialistui, kuruojančiam Jūsų srities/dalyko rajono metodinį būrelį. Ačiū! 

________________________________________ 
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