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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d.  

įsakymu Nr. V-76 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2022 m. spalio mėn. planas 
 

Tai nuo Jūsų čia taip šviesu 

Nuo žodžio šitaip pasakyto, 

Nuo pagalvojimo balsu: 

Turbūt ne dėl savęs esu – 

Esu turbūt dėl kieno nors kito. 
                                              /J. Marcinkevičius/ 

Su Mokytojų diena! 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. \ 

1 d. 9 val. 
 

Kėdainių r. 

Josvainių gimnazija  

Ariogalos g. 19, 

Josvainiai 

Seminaras Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos nariams: 

„Fizinio ugdymo patirtis sporto forume Italijoje“.  
 

Lektoriai: Laima Trinkūnienė, LKKMA prezidentė; Asta 

Bagdonienė, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 

mokytoja metodininkė;  Jurgita Miniotienė, Raseinių r. Prezidento 

Jono Žemaičio gimnazijos mokytoja ekspertė;  Saulius Jonušas, 

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojas metodininkas; 

Edvinas Gedgaudas, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytojas 

ekspertas; Ilona Malakauskienė, Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazijos mokytoja ekspertė; Lina Čečinaitė, Kauno Prezidento 

Antano Smetonos gimnazijos mokytoja ekspertė; Gitana 

Jurgelevičienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos mokytoja ekspertė; 

Bronislavas Šimokaitis, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos mokytojas 

ekspertas. 
Asta Butrimaitė   

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

2.  

3, 17 d.  

13.15 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

mokytojų profesinio augimo programa“ modulis (seminaras) 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams: 

„Psichikos sveikatos raštingumo dirbtuvės: Ką reiškia psichikos 

sveikata? Emocinis raštingumas“. 
 

Lektorė – Aurelija Auškalnytė, VšĮ „Psichikos sveikatos 

perspektyvos“ psichologė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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3.  

4, 11, 18 d. 

13.15 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

mokytojų profesinio augimo programa“ modulis (mini mokymai) 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams: 

„Sportuojame kitaip: LAKROSAS“. 
 

Lektorius – Ryan Dutkus, Lakroso žaidėjas/teisėjas, Kanada. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

4.  

5 d. 12 val. 
 

Sudargo 

piliakalniai 

Grinaičiai, 

Šakių r. 

Ilgalaikės programos „Ugdymo proceso organizavimas formuojant 

vertybines nuostatas, skatinančias mokinių mokymosi motyvaciją 

ir pažangą“ modulis (edukacinė išvyka-seminaras) Kėdainių r. 

Šėtos gimnazijos pedagogams: 

„Netradicinių mokymosi erdvių kūrimo svarba individualiems 

mokinių poreikiams tenkinti“. 
 

Lektorė – Valerija Endriukaitienė, Sudargo padalinio 

bibliotekininkė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

5.  

7 d. 12 val. 
 

Telšių 

„Germanto“ 

progimnazija 

Žemaitės g. 37, 

Telšiai 

Ilgalaikės programos „Daugiakultūrė Lietuva“ modulis 

(edukacinė išvyka-seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos pedagogams: 

„Žemaičių žemė. Programos turinio pritaikymo ugdymo procese 

galimybės“. 
 

Lektorės: Ledina Marozienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

istorijos mokytoja metodininkė; Aistė Korkadinovaitė-Šiaudkulienė, 

Žemaitijos turizmo informacijos centro vadybininkė, gidė, Telšių 

Žemaitės dramos teatro aktorė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

6.  

7 d. 12 val. 
 

Kėdainių r. Krakių 

M. Katkaus 

gimnazija 

Kauno g. 26,  

Krakės 

Ilgalaikės programos „Socialinių emocinių kompetencijų 

tobulinimas profesinei ir asmeninei sėkmei“ modulis (edukacinė 

išvyka-seminaras) Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams:  

„Aukštaičių etnokultūros tradicijų puoselėjimo reikšmė ir jų 

panaudojimas ugdymo procese“. 
 

Lektoriai: Alanas Magyla, direktorius; Irma Marčienė, mokytoja 

metodininkė; Aušrelė Sereikienė, vyr. mokytoja; Kėdainių r. Krakių 

M. Katkaus gimnazija.  
Asta Butrimaitė 

Registracija 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

7.  

10 d. 9 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokymai pedagogams dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus 

autistiškais vaikais: 

„Sensorinė integracija“.  
 

Lektorės: Eglė Tumasonienė, ergoterapeutė, Vaikų ligoninės VšĮ 

VULSK filialo Vaikų reabilitacijos skyrius, Druskininkų „Saulutė“ 

(VšĮ VUSKVL filialas); Paulina Kuraitienė, spec. pedagogė,  

DIR®Floortime® ekspertė, VšĮ „Augu kartu“ vadovė. 
 

 Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

dalyviai 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

8.  

10-11 d. 9 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Ilgalaikės programos „Šiuolaikinės pamokos vadybos pagrindas – 

mokytojo kūrybiškumas“ modulis (seminaras) Kėdainių muzikos 

mokyklos mokytojams: 

„Mokinių mokymosi vertinimas: pedagoginės psichologinės 

kliūtys ir jų įveikos galimybės“. 
 

Lektorės: dr. Asta Kriščiūnaitė-Volbikienė, atlikėja, muzikos 

pedagogė; Roberta  Petkevičiūtė, psichologė. 
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.  

10 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Mokymai Kėdainių l/d „Puriena“ bendruomenės narių 

psichinės/emocinės sveikatos gerinimui:  

„Streso ir perdegimo sindromo atpažinimas ir įveikos  būdai (I 

dalis)“.  
 

Lektoriai: Vilma Judenienė, psichologė; Deividas Judenis, Labdaros 

ir paramos fondas „Tavo svajonė“.  
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

10.  

13 d. 8 val. 
 

Kėdainių 

„Spindulio“ 

mokykla 
J. Basanavičiaus  g. 99, 

 Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Kolega – kolegai: SUP turinčių mokinių 

ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“ modulis (kolegialus 

mokymasis) Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos ir 

Kėdainių „Spindulio“ mokyklos pedagogams: 

„Sėkmingos pamokos aspektai ugdant SUP mokinius“. 
 

Jungtinė lektorių grupė. 
 Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

11.  

13 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas: 

idėjos ir naujos galimybės“ modulis (seminaras) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

„Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programos ,,Kimochis“ 

įgyvendinimas ir integravimas į ugdymo procesą“. 
 

Lektorė –  Audronė Gailiuvienė, Kėdainių l/d ,,Aviliukas“ mokytoja 

metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

12.  

14 d. 7.30 val. 
 

Alytaus l/d 

„Volungėlė“ 

Volungėlės g. 25, 

Alytus 

Kėdainių r. ikimokyklinių įstaigų vadovų edukacinė išvyka- 

seminaras:   

„Vadovavimo ir lyderystės švietimo įstaigai kompetencijų 

ugdymas“. 
 

Lektorė – Aušra Plytnikaitė, Alytaus l/d „Volungėlė“ direktorė.  
 

Vilija Girdauskaitė 

Išvykimas 7.30 

val. nuo 

parduotuvės 

Maxima (J. 

Basanavičiaus 

g. 93). 

13.  

17, 19 d.  

13.15 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ 

 Lukšio g. 9A, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo vaidmuo, 

ugdant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ modulis 

(seminaras) Kėdainių l/d „Aviliukas“ pedagogams: 

„Raidos ypatumai ikimokykliniame amžiuje: prieraišumo 

svarba, kognityvinių procesų raida, emocinė raiška, elgesio bei 

adaptacijos sunkumai“. 
 

Lektorė – Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

psichologė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

14.  

19 d. 10 val. 
 

Kėdainių  šviesioji 

gimnazija 

 Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių r. ugdymo įstaigų bibliotekininkams: 

„Bibliotekų informacinių paslaugų galimybės: elektroninės 

bibliotekos, informacinės užklausos, edukacinės veiklos“. 
 

Lektorės: Jekaterina Karmelavičienė, Kėdainių r. Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinės mokyklos bibliotekininkė; Rima Burbaitė- 

Virkutė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos bibliotekininkė; Judita 

Kišonaitė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos bibliotekininkė.  
 

Po paskaitos metodinio būrelio pasitarimas. 
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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15.   

19 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ modulis 

(paskaita) Kėdainių r.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

pedagogams:  

„Mąstymo įpročių ugdymo metodo taikymas Kėdainių l/d 

„Puriena“ II dalis. 
  
Lektorė – Greta Stundžienė, Kėdainių l/d  „Puriena“  mokytoja 

metodininkė.  
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

16.  

20 d. 12 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas: 

idėjos ir naujos galimybės“ modulis (seminaras) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ pedagogams: 

„Teigiamo klimato kūrimas. Patirtys ir naujovės – kokybiško 

ugdymo garantas“. 
 

Lektorė – Valija Šap, Europos sertifikuota psichologė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

17.  

21 d. 11 val. 
 

Kėdainių muzikos 

mokykla 

 Didžioji g .43, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Šiuolaikinės pamokos vadybos pagrindas – 

mokytojo kūrybiškumas“ modulis  (metodinė diena) Kėdainių 

muzikos mokyklos fortepijono/akordeono mokytojams:  

„Kūrybiška pamoka – aplinka, padedanti mokiniui patirti 

pažinimo džiaugsmą“. 
 

Lektorės: Gileta Rasčiauskienė, vyr. mokytoja; Larisa Melnikienė, 

mokytoja metodininkė; Jolanta Sederevičiūtė, mokytoja 

metodininkė; Edita Sasnauskienė, mokytoja; Jurgita Veikšrienė, 

mokytoja metodininkė; Vaida Prušinskienė, vyr. mokytoja, Kėdainių 

muzikos mokykla.  
Danutė Čeidienė  

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

18.  

21 d. 12 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko 

bendrųjų kompetencijų tobulinimas: teorija ir praktika“ modulis 

(seminaras) lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Rašinių temų analizė: tekstai ir kontekstai“. 
 

Lektorės: Asta Jakštienė, mokytoja metodininkė; Zita Rosteikienė,  

mokytoja metodininkė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

19.  

24, 28 d. 10 val. 
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario  g. 8, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų kompetencijų tobulinimas siekiant ugdymo kokybės“ 

modulis (atviros praktinės veiklos) Kėdainių l/d „Varpelis“ 

pedagogams: 

„Veiklų refleksija: STEAM pasakos“. 
 

Lektorės: Jurgita Žukienė, mokytoja; Nijolė Šaulienė, vyr. mokytoja; 

Živilė Jonikienė, mokytoja, Kėdainių l/d „Varpelis“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

20.  

25 d.  9. val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Paskaita budintiems globotojams ir globėjams:  

„Šeimos svarba vaiko asmenybės tapsmui“. 
 

Lektorė – Edita Dulkinienė, Kėdainių pagalbos šeimai centro 

atestuotas asmuo. 
Asta Butrimaitė 

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

25 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Inovacijomis ir įvairiais mokymo metodais 

grįstas muzikinis ugdymas“ modulis (paskaita) gimnazijų, 

progimnazijų, pagrindinių mokyklų, mokyklos-darželio, lopšelių-

darželių muzikos mokytojams: 

„Muzikinio ugdymo perspektyvos: ugdymo turinio, 

kūrybiškumo, technologijų ir tradicinio mokymo dermė“.  
 

Lektorės: Dalia Vilčinskienė,  Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 

vyr. mokytoja; Daiva Makutienė, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos vyr. 

mokytoja; Žydrė Vancevičienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

mokytoja metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

22.  

26 d. 13.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ modulis 

(kūrybinės dirbtuvės) Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo  pedagogams: 

„Meno terapija: galimybė išreikšti savo jausmus, emocijas“.  
 

Lektorės: Daiva Paplauskienė, mokytoja metodininkė; Jūratė 

Portačenkienė, mokytoja metodininkė, Kėdainių l/d  „Aviliukas“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

23.  

27 d. 9 val.  
 

Konferencijų salė 

Didžioji g. 36, 

Kėdainiai 

Tarpinstitucinis forumas dėl prevencinių veiklų organizavimo 

galimybių Kėdainių r.:  

,,Kartu mes galime daug“. 
 

Lektorė – Aina Adomaitytė, Kauno jaunimo narkologijos pagalbos 

centro vadovė, psichologė-psichoterapeutė. 
Ingrida Neliupšienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

dalyviai. 

24.  

27 d.  15 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje. 

Paskaita Kėdainių r. ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo pedagogams, dalykų mokytojams, klasių vadovams, 

pagalbos mokiniui specialistams, mokytojams dirbantiems pagal 

profesinio mokymo programas: 

„Vaikų, netekusių tėvų globos, patirtys“.  
 

Lektorės: Sandra Babenskienė, Žydrė Pavolienė, Kėdainių pagalbos 

šeimai centro VVTAI atestuoti asmenys. 
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

25.  

28 d. 13.15 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

mokytojų profesinio augimo programa“ modulis (mini mokymai) 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams: 

„Kaip suplanuoti pirmąjį „eTwinning“ projektą?“ 
  

Lektorė – Laura Bajoriūnė, programos „eTwinning“ ambasadorė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

26.  

Spalio mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

●       Kėdainių J. Paukštelio progimnazija; 

●       Kėdainių r. Josvainių gimnazija; 

●       Kėdainių r. Akademijos gimnazija; 

●       Kėdainių l/d „Pasaka“; 

●       Kėdainių l/d „Aviliukas“; 

●       Kėdainių l/d „Žilvitis“; 

●       Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“. 
Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

27.  

Spalio mėn.  
 

Konsultacijos vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda). 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami 

rugpjūčio ir rugsėjo mėn.: išvadų apie specialiųjų ugdymosi poreikių grupę 

pristatymas, rekomendacijos dėl ugdymo programų, metodų pritaikymo, 

priemonių parinkimo ir kt. 
 

  

Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Arūnė Jakutienė 

 

 

III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

28.  

6 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m.m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sigita Vievesienė 

Asta Butrimaitė 

Registracija 

www.semiplius.lt 

29.  

10 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Ramunė Misiūnienė 

Asta Butrimaitė  

Registracija 

www.semiplius.lt 

30.  

10 d. 15 val. 
 

Šv. Juozapo 

bažnyčios salė 

Radvilų g. 10, 

Kėdainiai 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Nijolė Čeidienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

www.semiplius.lt 

31.  

12 d. 15.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Ivaškevičienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

32.  

13 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje:  

1. Metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. 

2. Pranešimas „Praktiniai pavyzdžiai logopedo darbe: aplinkų 

pritaikymas įtraukiojo ugdymo sėkmei“ (pranešėja – Rima 

Lučinskienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“ logopedė 

metodininkė).  

3.  Kiti klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Eglė Leikuvienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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33.  

13 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Metodinių būrelių pirmininkų metodinė valanda. Praktinis 

užsiėmimas:  

„Kūrybiškumas. Pozityvumas. Streso įveika. Sąmoningas 

kvėpavimas. Kaip tai veikia XXI amžiaus klasėje?“ 
 

 Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

34.  

13 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Lina Pravackienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

35.  

13 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: 

1. Metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m.m.  

2. Pranešimas „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas 

rusų kalbos pamokose“ (pranešėja – Laimutė Morkuvienė, Kėdainių 

r. Šėtos gimnazijos vyr.  mokytoja). 

3. Kiti klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Valantiejienė 

Asta Butrimaitė 

Registracija  
www.semiplius.lt 

36.  

19 d. 15.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Karjeros ugdymo specialistų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir kt. 

klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Kavaliauskienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

37.  

20 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vera Remenčienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 
www.semiplius.lt 

38.  

20 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje:  

1. Metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m.m.  

2. Pranešimas „Iš mokymų sugrįžus. Dalinamės žiniomis, kaip įveikti 

stresą“ (pranešėjos: Zinaida Kleivienė, mokytoja metodininkė, 

Danguolė  Zubieliauskienė, mokytoja metodininkė, Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija). 

3. Kiti klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Tumėnienė  

Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

39.  

24 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

 

Metodinio būrelio pirmininke Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

40.  

25 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojų metodinis pasitarimas. 
 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.ltemiplius.lt/
http://www.semiplius.ltemiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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41.  

26 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje:  

1. Metodinės veiklos organizavimas 2022-2023 m. m.  

2. Pranešimas „Pasirengimas darbui su atnaujintomis Bendrosiomis 

programomis istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokose“ 

(pranešėjos: Lina Blinstrubienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

mokytoja metodininkė; Milda Laucienė, Kėdainių r. Krakių 

Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokytoja). 

3. Kiti klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Vilma Domkutė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

42.  

26 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Metodinių būrelių pirmininkų metodinė valanda: 

Praktinis užsiėmimas „Juoko joga“. 

 
 

 

Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. PARODOS 
 

43.  

Spalio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių dailės mokyklos ugdytinių (8-9 m., 13-14 m.) kūrybinių darbų paroda 

„Ateities Kėdainiai“. 
 

Parodą parengė – Eugenija Eimontaitė-Jermolajevienė, Kėdainių dailės mokyklos 

vyr. mokytoja. 
Danutė Čeidienė 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

44.  

Data tikslinama Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Draudvilaitė 

Vilija Girdauskaitė 

45.  

Data tikslinama Kėdainių r. mokinių tarybos vykdomas projektas „Jaunimas jaunimui“: 

Vizitai į Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldas. 

Savivaldybėje veikiančių ir su jaunimu dirbančių organizacijų pristatymai. 
 

Projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo 

iniciatyvų projektų finansavimo programa). 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Draudvilaitė 

Vilija Girdauskaitė 

46.  

14-16 d. 
 

Šiauliai 

Lietuvos moksleivių sąjungos Rudens forumas. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Draudvilaitė 

Vilija Girdauskaitė 
 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

47.  

4 d. 10 val. 
 

Nuotoliniu 

būdu 

Kahoot viktorina Kėdainių l/d  „Aviliukas“ ir Kėdainių l/d „Vyturėlis“  

priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams „Kas atsargus – tas ir saugus“ . 
 

Organizatorė  –  Daiva Paplauskienė,  Kėdainių l/d  „Aviliukas“ priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė.  

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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48.  

Iki 2022 m. 

spalio 15 d. 
pateikti 

patvirtinimą dėl 

dalyvavimo 

Rajoninė piešinių paroda-konkursas  „Gyvūnai šalia mūsų“. 

Parodos organizatoriai:  Nijolė Satkauskienė, Kėdainių l/d „Puriena“ mokytoja 

metodininkė; Jūratė Vaiginienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos neformaliojo 

ugdymo mokytoja.  

(informacija el.p: nijolelile@gmail.com; el.p: vaijurate@gmail.com ) 

49.  

Spalio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 
● Projektas „Aktyvūs, sveiki ir laimingi“ (finansuojamas sporto rėmimo fondo 

lėšomis). 

● Projektas „Aš noriu būti laimingas“ (finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis). 

● Projektas ,,Sveiki ir aktyvūs vaikai“ (finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis). 

● Tradicinis renginys ,,Rudens kraitė“.  

50.  

Spalio mėn. 
 

Josvainių 

socialinis ir 

ugdymo centras 

 Skroblų 8, 

Josvainiai, 

Kėdainių r. 

Kėdainių r. Josvainių socialinio ir ugdymo centro organizuojami renginiai: 
● Rudenėlio šventė „Spalvotas rudens tango“. 

● Rudens puokštė „Kuriu gamtai“. 

● Akcija „Pasivaikščiojimas su seneliais“, skirta senjorų mėnesiui. 

● Gyvūnų gerovės metams skirta iniciatyva „Padėkime beglobiams gyvūnams“.  

● Saugaus eismo pamokėlė „Amsiaus patarimai“. 

 

51.  

Spalio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Pasaka“ 

 Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Pasaka“ „Skruzdėliukų“ grupės vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Ką šnabžda flora?“. 

Parodą parengė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ vyresnioji mokytoja.   

 

52.  

Spalio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● 7 d. 13.30 val. paskaita l/d „Puriena“ mokytojams „Pasirengimas „Mąstymo 

mokyklos“ akreditacijai“. Lektorė – Giedrė Lečickienė, UAB Thinking 

Organisations vadovė  (pagal projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077615 

„Ankstyvojo mąstymo mokykla – mokymasis mokyti kitaip“). 

● 3-31 d. projektas „Psichologinis atsparumas ir ugdymas stiprinant bendruomenę: 

nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“. Mankštos l/d „Puriena“ darbuotojams 

(finansuojama Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis).  

● Fizinio aktyvumo pratybos: „Futboliuko“ turnyras. 

● Kūrybinių darbų paroda „Helovinas – moliūgų fiesta“. 

● Pasaulinės gyvūnų dienos minėjimas. Gerumo akcija „Mums rūpi gyvūnai“. 

● Paroda – konkursas  „Mylimo gyvūno portretas“. 

53.  

Spalio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Žilvitis“ organizuojami renginiai: 

● Sveikatos programa „Mažas žmogus – didelės emocijos“. 

● Projektas  „Gyvūnai šalia mūsų“. 

● Tradicinis pramoginis renginys ,,Rudens akademija“. 

54.  

Spalio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 
● Vaikystės projektas „Vaikystės gėrybių sandėliukas“. 

● Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“. 

● Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų akcija „Mažoji mylia – 2022“. 

● „Psichikos sveikatos raštingumo dirbtuvės:  „Pėsčiųjų žygis  Camino Lituano 

keliu“,  kūrybinės dirbtuvės „Veikla ir emocija“, psichologinės konsultacijos, 

mokymai tėvams „Kaip įveikti tėvystės stresą“  (projektas finansuojamas 

Kėdainių rajono savivaldybės lėšomis). 
 

 

 

 

 

 

mailto:nijolelile@gmail.com
mailto:nijolelile@gmail.com
mailto:vaijurate@gmail.com
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VII. INFORMACIJA 

 

Renginys Data Vieta 

Respublikinė konferencija „Skaičiai aplink mus“. 

Organizatorius – Kėdainių r. Akademijos gimnazija. 

Priedas Nr. 1 

Lapkričio 25 d. Kėdainių r. Akademijos 

gimnazija 

 Jaunimo g. 2, Akademija, 

Kėdainių r. 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams „Mokykis 

plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. 

Lektoriai: Vaidas Simonavičius, vyr. mokytojas; Remigijus 

Kaladė, mokytojas metodininkas, Kėdainių Juozo 

Paukštelio progimnazija. 

Lapkričio 3 d.  
 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba 

Josvainių g. 40, 

 Kėdainiai  

 

___________________ 

http://www.semiplius.lt/

