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                                                                    PATVIRTINTA 

                                                                                                    Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

l. e. p. direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. 

                                                                        įsakymu Nr. V- 63 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2021 m.  birželio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 

2 d. 11 val. 

 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Gerosios patirties renginys Kėdainių rajono pradinio ugdymo 

mokytojams: 

„Šiuolaikinė pamoka. Sėkmės link“. 

 

Lektoriai - jungtinė lektorių grupė. 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

2. 

3 d. 14 val. 

 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Gerosios patirties renginys Kėdainių rajono kalbos mokytojams: 

„Geros pamokos link“. 

 

Lektoriai - jungtinė lektorių grupė. 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

3. 

3 d. 14 val. 

 
Metodinė diena 

vyks nuotoliniu 

būdu 

Ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo kokybės gerinimas matuojant kiekvieno mokinio 

pažangą“ modulis (metodinė diena, II dalis) logopedams, 

specialiesiems pedagogams: 

„Struktūruotas autizmą turinčių vaikų mokymas“. 

 

Moderatorės: Gitana Danilevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos logopedė metodininkė; Sigita Jusienė, Kėdainių J. 

Paukštelio progimnazijos logopedė metodininkė; Aušra Stoškienė, 

Kėdainių specialiosios mokyklos vyresnioji logopedė. 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

pirmosios dalies 

klausytojai 

4. 

8 d. 12 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys – kūrybinės dirbtuvės socialiniams 

pedagogams: 

„Streso valdymas kitaip“. 

 

Lektorė – Loreta Pabrinkienė, socialinė pedagogė metodininkė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

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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5. 

9 d. 14 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Paskaita Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pedagogams: 

„Ugdymo proceso įvairovė“. 

 

Lektorė – dr. Laima Railienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

mokytoja ekspertė. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

6. 

15 d. 12 val. 
 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 

Pavasario g. 6  

Paskaita (mokymai) Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pedagogams: 

„Google for education” platformos įrankių  naudojimo įgūdžių 

tobulinimas“. 

 

Lektorės: Vitalija Valantiejienė, mokytoja metodininkė; Vilma 

Domkutė, mokytoja metodininkė; Ilona Tomkuvienė, mokytoja; 

Neringa Maskoliūnienė, vyr. mokytoja, Kėdainių 

„Ryto“ progimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

7. 

11 – 12 d.  
 

Vilties g. 19, 

Dotnuva. 

 Kėdainių r. 

Ilgalaikės programos „Dailės mokymo iššūkiai ir galimybės 

dabarties mokykloje“ modulis (kūrybinės dirbtuvės): 

„Dotnuvos pleneras“. 

 

Lektorė – Irina Dima,  Kėdainių dailės mokyklos mokytoja 

metodininkė. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

8. 

17 d. 10 val. 
 

Pylimo g. 17, 

Vilnius 

Seminaras, edukacinė išvyka Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko 

mokyklos – daugiafunkcio centro mokytojams: 

„MO muziejaus ekspozicijų ir Vilniaus miesto daugiakultūrio 

paveldo panaudojimo būdai ir galimybės ugdymo procese“. 

 

Lektorės: Jurgita Zigmantė, MO muziejaus Edukacijų vadovė ir 

savanorių koordinatorė; Gabija Lunevičiūtė, ,,Savaitgalio 

ekskursijos“ vadovė. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur. 

9. 

21 d. 10 val. 
 

Kėdainių kalbų 

mokykla, 

Pirmūnų g. 13 A 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis (paskaita) Kėdainių kalbų 

mokyklos mokytojams: 

„STEAM metodų taikymas lauko pedagogikoje“. 
 

Lektorės: Agnė Milašienė, neformaliojo švietimo kalbų (anglų) 

mokytoja ekspertė; Aistė Komisoraitienė neformaliojo švietimo 

kalbų (anglų) mokytoja metodininkė; Dolores Soberon Merce, 

neformaliojo švietimo kalbų (ispanų), Kėdainių kalbų mokykla. 

 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur. 

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

22 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

NUKELTAS Į 

RUGSĖJO MĖN. 

Ilgalaikės programos „Lyderystė, bendravimo patirtys ir 

informacinių technologijų integravimas pradiniame ugdyme“ 

modulis (gerosios patirties renginys, II dalis) pradinio ugdymo 

mokytojams: 

„Lego metodikos taikymas pradiniame ugdyme“. 
 

Lektorė – Neringa Kapočienė, Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos vyr. mokytoja. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur. 

 

(Turėti galimybių 

pasą) 

11. 

22 d. 14 val. 
 

„Grėjaus namas“ 

Didžioji g. 36, 

Kėdainiai 

Paskaita-diskusija klasių vadovams, mokytojams, pagalbos 

mokiniui specialistams: 

„Lytiškumo ugdymas. Atsakymai į nepatogius klausimus“ 
 

Lektorė – Eglė Kuktoraitė, komunikacijos vadovė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

(Turėti galimybių 

pasą) 

12. 

23 d. 9 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojams: 

„Ateities mokykla“. 

 

Lektoriai: Robertas Bilvinas, Aušra Nesterovienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkai. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

13. 

28 d. 9.30 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas 

ugdymas“ modulis (seminaras) įvairių dalykų mokytojams: 

„Kūrybiškumo ugdymas: metodai, priemonės ir įrankiai". 
 

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė. 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

 – 1,00 eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

14. 

Birželio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 J. Paukštelio progimnazijos; 

 Vilainių m/d „Obelėlė“; 

 L/d „Pasaka“; 

 L/d „Vyturėlis“; 

 L/d „Žilvitis“. 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

15. 

Birželio 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 
 

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

8 d. 11 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

17. 

8 d. 13 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu. 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: individualaus ugdymo plano rengimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Vaitelytė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

18. 

21 d. 11 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu. 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.

lt 

 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

19. 

data bus 

patikslinta 

 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų 

apdovanojimai. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

20. 

data bus 

patikslinta 

 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

21. 

Birželio mėn. 

 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

Karjeros savaitė Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų nariams. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

V. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

22. 

Birželio mėn. Renginys skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti ,,Paslėpta ir 

atrasta vaikystės akimirka“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 
 

23. 

14 d.  15 val. 

 

Kėdainių dailės 

mokykla,  

Paeismilgio g. 12 a 

 Parodos ,,(Ne)ištremta Lietuva“ atidarymas ir laureatų apdovanojimas. 

 

Organizatorius – Kėdainių  dailės mokykla. 

 

 

 

 

VI. PARODOS 
 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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24. 

Birželio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
internetinė svetainė 

Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso „Rašom“ darbų 

paroda. 

Parodą parengė: Eglė Kirsienė, mokytoja metodininkė, Ernesta Zabutkienė, 

mokytoja metodininkė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

___________________ 


