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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 4 d. 

įsakymu Nr. V-54  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

 

2020 m. gegužės mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

4 d. 15 val. 
 

Kursai  vyks 

nuotoliniu būdu  

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (6 –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) 

2.  

5 d. 15 val. 
 

Kursai  vyks 

nuotoliniu būdu  

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (6 –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 

 

- 

3.  

11 d. 12 val.  

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Paskaita socialiniams pedagogams: 

„Smurto, patyčių ir prekybos žmonėmis prevencija. Ugdymo 

įstaigos darbuotojų teisinė atsakomybė“. 
2 prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

 

Lektorė – socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Sinickienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

4.  

12 d. 13 val.  

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Gerosios patirties renginys (paskaita) Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazijos pedagogams: 

„Dailės ir technologijų pamokos nuotoliniu būdu. Iššūkiai ir 

geroji patirtis“. 
1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį / 

mokymo turinį. 

 

Lektorė – vyr. mokytoja Žydrė Čivilienė, Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

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

13 d. 15 val. 
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Paskaita specialiesiems pedagogams, logopedams: 

„Specialiųjų poreikių turinčių mokinių kalbinių gebėjimų 

ugdymas naudojant Wordwall ir PlayPosit įrankius“. 

1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį / 

mokymo turinį. 

 

Lektorės: logopedė metodininkė Laisvė Sarulienė, Kėdainių LSU 

„Aušros“ progimnazija; logopedė metodininkė Rita Kairienė ir vyr. 

logopedė Aušra Stoškienė, Kėdainių specialioji mokykla. 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

6.  

14 d. 14 val. 
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Gerosios patirties renginys (paskaita) pradinio ugdymo 

pedagogams: 

„IKT įrankių panaudojimo galimybės nuotoliniame ugdyme“. 

1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį / 

mokymo turinį. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Danguolė Tumėnienė, LSU 

Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

7.  

14 d. 15 val. 
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Gerosios patirties renginys (paskaita) ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

,,Ikimokyklinis nuotolinis  ugdymas - patirtys ir galimybės”. 
1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį / 

mokymo turinį. 

 

Lektorės – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Marušauskienė, 

psichologė Laura Lipkytė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis”. 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

8.  

15 d. 14 val. 
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Gerosios patirties renginys (paskaita) anglų kalbos mokytojams: 

„Virtuali mokymosi aplinka“. 

1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį / 

mokymo turinį. 

 

Lektorė –neformaliojo švietimo kalbų (anglų) mokytoja ekspertė 

Agnė Milašienė, Kėdainių kalbų mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

9.  

6 d. 17,15 val. 
 

Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Paskaita – psichologinė konsultacija Kėdainių l/d „Puriena“ tėvams: 

„Ką naudinga žinoti būsimų pirmokų tėvams ruošiantis mokyklai?“. 

 

Lektorė – Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė. 
 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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10.  

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. 
 

11.  

Birželio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji ugdymosi 

poreikiai. 
 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

gegužės 24 d. 

12.  

Pagal poreikį 

 

Nuotolinės socialinės pedagoginės konsultacijos švietimo pagalbos 

specialistams, švietimo įstaigų pedagogams, tėvams/(globėjams/rūpintojams, 

vaikams/mokiniams. 
 

Konsultacijas teikia Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė 

Jurgita Sinickienė. 
 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

13.  

5 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 

 

5 d. 16 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Šliažaitė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

14.  

5 d. 14 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

15.  

6 d. 15 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 
Metodinio būrelio pirmininkas Žydrūnas Mackevičius 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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16.  

7 d. 15 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Vida Micevičienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

17.  

11 d. 13 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Arūnė Jakutienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

18.  

11 d. 14 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 

 

 

IV. KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ TARYBOS RENGINIAI 
 

19.  

15 d. 15 val. 
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 

20.  

Data tikslinama 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

 

Karjeros savaitė Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų nariams. 
 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Martyna Pikelytė 

Vilija Girdauskaitė 

21.  

Data tikslinama 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

 

Programos „Ž.E.M.E.“ įgyvendinimas. 
 

 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Martyna Pikelytė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

V. UGDYMO ĮSTAIGOSE VYKSTANTYS RENGINIAI 
 

22.  

Kėdainių l/d 

„Puriena“  

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Respublikinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis 

agurkėlis“. 

 

Projektą įgyvendina Kėdainių l/d „Puriena“ bendruomenė. 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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VI. PARODOS 
 

23.  

Kėdainių l/d 

„Pasaka“, 

Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

Nacionalinio vaikų piešinių konkurso „Lietuvos paukščiai 2020“ dalyvių 

atvirukų paroda. 

 

Parodą parengė Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa 

Juknevičienė. 
 

___________________________________________ 


