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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. spalio  28 d.  

įsakymu Nr. V-82 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2022 m. lapkričio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

3 d. 9 val.  
 

Kėdainių  

J. Paukštelio 

progimnazija 
Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos pradinio ugdymo 

pedagogams: 

„Mokykis plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. 
 

Lektoriai: Vaidas Simonavičius, vyr. mokytojas ir Remigijus 

Kaladė, mokytojas metodininkas, Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazija. 
Asta Butrimaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis –  

          1,00 Eur 

 

2.  

3 d. 10 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Paskaita Kėdainių r. ugdymo įstaigų matematikos mokytojams: 

„Matematikos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“. 
 

Lektorė – Vaidutė Kleivienė, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos mokytoja 

metodininkė. 
Asta Butrimaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis –   

          1,00 Eur 

3.  

3 d. 12 val.  
 

Kėdainių l/d 

,,Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio modernizavimas siekiant 

individualios vaiko pažangos“ modulis (seminaras) Kėdainių l/d 

„Žilvitis“ mokytojams: 

„Kaip neperdegti darbe ir įveikti darbinį stresą ugdant 

ypatingus vaikus“.  
 

Lektorė – Aušra  Kurienė, psichologė, psichoterapeutė, Paramos 

vaikams centro vadovė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis –  

          1,00 Eur 

4.  

3 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 

(praktinės patirties sklaidos renginys) Kėdainių r. ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  pedagogams:  

„Skaitmeninių įrankių taikymo galimybės Kėdainių r. 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. 
  

Lektorės: Jolanta Kasparavičienė, Kėdainių l/d „Vaikystė“ 

mokytoja; Gražina Kulnickienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

vyr. mokytoja; Ingrida Sinickienė, Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos Pelėdnagių „Dobiliuko“  skyriaus vyr.  

mokytoja. 
Vilija Girdauskaitė 

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/
http://www.semiplius.lt/
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5.  

3-5 d. 
 

Liepų g. 2, 

Aukštieji Kapliai, 

Kėdainių r. 

Ilgalaikės programos „Veiksmingos švietimo pagalbos teikimas 

bendraujant ir bendradarbiaujant“ modulis (seminaras, 

praktikumas) Kėdainių r. socialiniams  pedagogams:  

„Kaip degti, bet neperdegti: atsipalaidavimo technikų taikymas 

darbinėje ir kasdieninėje veikloje“. 
 

Lektorės: Aistė Apyvalienė, Vievio gimnazijos socialinė pedagogė  

metodininkė; Loreta Pabrinkienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos ir 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos karjeros konsultantė; Jurgita 

Sinickienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė 

metodininkė; Agnė Muralytė, Panevėžio teatro „Menas“ aktorė; Ieva 

Labanauskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė. 
 

Robertas Bilvinas 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

dalyviai 

6.  

9 d. 14.30 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Informacinis renginys Kėdainių r. ugdymo įstaigų pedagogams: 

„Psichikos sveikatai palankios mokyklos koncepcijos 

pristatymas ir praktinio jos pritaikymo aptarimas“. 
 

Įgyvendinant LR Sveikatos ministerijos sveikatos stiprinimo fondo projektą, 

parengta tarpsritinė psichikos sveikatai palankios mokyklos koncepcija, kuri 

pateikia moksliškai pagrįstą prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą, 

stiprinančią visų mokinių psichikos sveikatą mokykloje. 

 

Lektorės: doc. dr. Roma Šimulionienė; prof. dr. Ilona Klanienė, 

Klaipėdos universitetas; Irena Blaževičė, VšĮ „Domus solis“. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija iki 

lapkričio 8 d. 

www.semiplius.lt  

 

Priedas Nr. 1 

7.  

10 d. 12 val.  
 

Kėdainių l/d 

,,Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai  
 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio modernizavimas siekiant 

individualios vaiko pažangos“ modulis (seminaras) Kėdainių l/d 

„Žilvitis“ mokytojams: 

„Emocinių kompetencijų ugdymas. Elgesio ir emocijų sutrikimų 

turinčių vaikų ugdymas“. 
 

Lektorė – Jūratė Bortkevičienė, psichologė, UAB „Galimybių 

Arsenalas“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

8.  

10 d. 13 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių r. logopedams, specialiesiems pedagogams, 

socialiniams pedagogams, dalykų mokytojams, tėvams: 

„Programėlės „Lingo LT“ galimybės ugdant kalbos sutrikimų 

turinčius vaikus“. 
 

Lektorė – Aliona Vėželienė, VšĮ ISADD Lietuva mokymų 

koordinatorė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis –   

          1,00 Eur 

9.  

10 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita (metodologinės priemonės pristatymas) Kėdainių r. 

ugdymo įstaigų istorijos ir politologijos mokytojams, klasių 

vadovams: 

„Iššūkiai demokratijai XXI amžiuje: nuo naujo pobūdžio 

tironijų iki meritokratijos krizės“. 
 

Lektorius – Donatas Puslys, Vilniaus politikos analizės instituto 

Medijų ir demokratijos programos vadovas. 
Robertas Bilvinas 

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/
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10.  

11 d. 9 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokymai Kėdainių r. ugdymo įstaigų pedagogams, dirbantiems su 

ikimokyklinio amžiaus autistiškais vaikais: 

„Autistiškų mokinių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.  
 

Lektorės: Vaida Maziukienė, specialioji pedagogė ir logopedė;  

Martyna Žitkuvienė, specialioji pedagogė ir logopedė, VDU 

Švietimo akademija,  VU Šiaulių akademija. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

dalyviai 

 

11.  

11 d. 10 val.  
 

Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Rajoninė mokytojų ir mokinių konferencija: 

„Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono švietimo įstaigose“. 
 

Jungtinė lektorių grupė. 
 

 

Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

Priedas Nr. 2 

12.  

11 d. 11 val. 
 

Kėdainių muzikos 

mokykla 

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Šiuolaikinės pamokos vadybos pagrindas – 

mokytojo kūrybiškumas“ modulis (seminaras) Kėdainių muzikos 

mokyklos mokytojams: 

„Mokinių koncertinė praktika. Viešųjų pasirodymų patirtys ir 

iššūkiai“. 
 

Lektorės: Larisa Melnikienė, mokytoja metodininkė; Aelita Petrauskienė, 

mokytoja metodininkė; Edita Sasnauskienė, mokytoja; Sigita Aukštiejūtė 

Morkūnienė, mokytoja metodininkė; Gileta Rasčiauskienė, vyr. mokytoja; 

Olga Lukšienė, mokytoja metodininkė; Jurgita Veikšrienė, mokytoja 

metodininkė; Lina Šidlauskaitė, mokytoja, Kėdainių muzikos mokykla. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis –   

          1,00 Eur 

 

13.  

14 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“ pedagogams: 

„SUP turinčių vaikų ieškojimai ir atradimai gamtoje“. 
 

Lektorė – dr. Solveiga Zvicevičienė, Lietuvos edukologijos 

universitetas. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis –   

          1,00 Eur 

 

14.  

14-15 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

 

 

 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo vaidmuo, 

ugdant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ modulis 

(seminaras) Kėdainių l/d „Puriena“ 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 

15.  

15 d. 14 val. 
 

Kėdainių muzikos 

mokykla 

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Šiuolaikinės pamokos vadybos pagrindas – 

mokytojo kūrybiškumas“ modulis (seminaras) Kėdainių muzikos 

mokyklos mokytojams: 

„Muzikos terapija. Muzikinis ugdymas sveikatos labui“. 
 

Lektorės: Nadežda Kiseliova-Žukovska, licenzijuota muzikos 

terapeutė, Rūta Kutraitė, mokytoja ekspertė, Kėdainių muzikos 

mokykla. 
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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16.  

16 d. 13.45 val.  
 

Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras 

Šėtos g. 105, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių profesinio rengimo centro pedagogams: 

„Perdegimas darbe: kaip kasdieniai įvykiai virsta problemomis, 

iššūkiais ir grėsmėmis?“. 
 

Lektorė  –  Lolita Kuginienė, UAB „Ekonominės konsultacijos ir 

tyrimai“ psichologė. 
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis –  

          1,00 Eur 

17.  

17 d. 15 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje  

Seminaras Kėdainių r. ugdymo įstaigų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformaliojo ir 

profesijos mokytojams: 

„Wordwall – skaitmeninė mokymo platforma“. 
 

Lektorė – Inga Kacevičienė, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės 

mokyklos vyr. mokytoja.  
Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis –  

          1,00 Eur 

18.  

18 d. 10 val. 
 

Kėdainių r. 

Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla 

Mechanizatorių g. 4,  

Miegėnų k., 

Kėdainių r. 

Ilgalaikių programų „Įtraukiojo ugdymo veiksnių paieška. 

STEAM metodikos taikymo galimybės įgyvendinant įtraukties 

principą“, „Žmonės ir resursai. IKT ir emocinio intelekto 

kompetencijų ugdymas asmeniniam efektyvumui ir komandinei 

brandai“ modulis (seminaras) Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio 

ir Kėdainių r. Miegėnų pagrindinių mokyklų pedagogams: 

„Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai. 

Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės“. 
 

Lektorė – Rasa Šilalytė, psichologė, jungiškos krypties 

psichoanalitikė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

19.  

18, 25 d. 13 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

Mokymai Kėdainių l/d „Puriena“ bendruomenės nariams: 

„Streso ir perdegimo sindromo atpažinimas ir įveikos  būdai (II 

ir III dalys)“. 
 

Lektoriai: Vilma Judenienė, psichologė; Deividas Judenis, labdaros 

ir paramos fondo „Tavo svajonė“ vadovas. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

dalyviai 

20.  

21 d. 13 val.  
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario  g. 8, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų kompetencijų tobulinimas siekiant ugdymo kokybės“ 

modulis (seminaras) Kėdainių l/d „Varpelis“ pedagogams: 

„STEAM metodo panaudojimas kuriant palankią ugdymosi 

aplinką“. 
 

Lektorės: Ramunė Linkevičienė, mokytoja; Irma Armalienė, 

mokytoja, Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

21.  

21 d. 13.15 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Aviliukas“  

P. Lukšio g. 9a, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo vaidmuo, 

ugdant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ modulis 

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

„Ugdymosi sunkumų turintis vaikas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. Atpažinimas. Pagalbos kryptys“. 
 

Lektorė – Jurgita Vaitelytė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

specialioji pedagogė metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

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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22.  

22 d. 13.30 val. 
 

Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo vaidmuo, 

ugdant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ modulis 

(seminaras) Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams: 

„Skaitmeninių įrankių panaudojimas specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių ugdyme“. 
 

Lektorius – Robertas Bilvinas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkas. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

23.  

23 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Ilgalaikės programos „Kolega – kolegai: SUP turinčių mokinių 

ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“ modulis (konsultacija) 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos ir Kėdainių 

„Spindulio“ mokyklos pedagogams: 

„Individualaus ugdymo plano rengimas“. 
 

Jungtinė lektorių grupė. 
 Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

24.  

24 d. 10 val. 
 

Ryga, 

Latvija 

Ilgalaikės programos „Žmonės ir resursai. IKT ir emocinio 

intelekto kompetencijų ugdymas asmeniniam efektyvumui ir 

komandinei brandai“ modulis (edukacinė išvyka-seminaras) 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos pedagogams: 

,,Kiekvienos tautos paveldas – visų tautų paveldas. Vaikų 

kūrybiškumo bei kultūrinių kompetencijų ugdymas“. 
 

Lektorė – Žydra Misevičienė, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės 

mokyklos vyr. socialinė pedagogė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

25.  

25 d. 9 val. 
 

Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazija 

Jaunimo g. 2, 

Akademija, 

 Kėdainių r. 

Respublikinė konferencija Kėdainių r. Akademijos gimnazijoje: 

„Skaičiai aplink mus“. 
 

Jungtinė lektorių grupė. 
 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

Priedas Nr. 3 

26.  

25 d. 10 val. 
 

Varnių regioninis 

parkas 

Dumbrių g. 3, 

Ožtakiai, 

Telšių r. 

Ilgalaikės programos „Įtraukiojo ugdymo veiksnių paieška. 

STEAM metodikos taikymo galimybės įgyvendinant įtraukties 

principą“ modulis (edukacinė išvyka-seminaras) Kėdainių r.  

Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos  pedagogams: 

„Edukacinių aplinkų panaudojimas įtraukiojo ugdymo proceso 

plėtrai. Ką slepia ir saugo Žemaitijos istorija?“. 
 

Lektoriai: Virginijus Čėsna, Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio 

pagrindinės mokyklos vyr. mokytojas; Aistė Korkadinovaitė- 

Šiaudkulienė, Žemaitijos turizmo informacijos centro gidė, Telšių 

Žemaitės dramos teatro aktorė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

27.  

25 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 

(praktinės patirties sklaidos renginys) Kėdainių r.  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  pedagogams:  
„Emocinis ugdymas։ jausmukai, mokomieji žaidimai“. 
 

Lektorės: Sigita Bagdonavičiūtė, vyr. mokytoja; Vilma 

Kersnauskienė, mokytoja, Kėdainių l/d „Aviliukas“. 
 

Vilija Girdauskaitė 

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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28.  

28 d. 13 val. 
 

 Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

J. Kriščiūno g. 5, 

Akademija, 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyriaus 

pedagogams: 

„Plastinės raiškos mokymas ikimokykliniame amžiuje“. 
 

Lektorė – Eligija Venclovienė,  Kėdainių dailės mokyklos vyr. 

mokytoja. 

 

Danutė Čeidienė  

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

29.  

28 d. 13 val.  
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario  g. 8, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų kompetencijų tobulinimas siekiant ugdymo kokybės“ 

modulis (kūrybinės dirbtuvės) Kėdainių l/d „Varpelis“ 

pedagogams: 

„Kamuolių iš vytelių pynimas ir dekoravimas“. 
 

Lektorė – Audronė Vaitkevičienė, Kėdainių l/d „Varpelis“ vyr. 

mokytoja. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

30.  

30 d.  13 val.. 
 

Kėdainių l/d  

„Aviliukas“  

P. Lukšio g. 9a, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių  l/d  „Aviliukas“ mokytojams: 

„Ankstyvojo dailės ugdymo aktualijos ir problemos“. 
 

Lektorės: Inga Čičinskė, mokytoja metodininkė; Eugenija 

Eimontaitė-Jermolajevienė, vyr. mokytoja, Kėdainių dailės 

mokykla. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

31.  

Gruodžio 2 d.  
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Respublikinė metodinė-praktinė švietimo darbuotojų konferencija 

„Mokyklos transformacija atnaujinto ugdymo turinio 

kontekste“. 
 

Organizuoja LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

 
Robertas Bilvinas 

Registracija iki 

lapkričio 18 d. 

www.semiplius.lt  

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 Eur 

 

Priedas Nr. 4 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

32.  

Lapkričio mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

●       Kėdainių J. Paukštelio progimnazija; 

● Kėdainių „Ryto“ progimnazija; 

● LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija; 

●       Kėdainių r. Josvainių gimnazija; 

●       Kėdainių r. Labūnavos  pagrindinė mokykla; 

●       Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“; 

●       Kėdainių  l/d „Puriena“. 
Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė, 

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

33.  

Lapkričio mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami 

rugsėjo-spalio 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 

34.  

Lapkričio mėn.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

9-12 klasių mokinių asmeninių profesinių savybių vertinimas taikant 

IDA/MELBA metodikas. Vertinimas vyksta individualiai susitarus.  
 

 

 

Jurgita Sinickienė 
 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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III. PASITARIMAI, KONSULTACIJOS 
 

35.  

7 d. 15 val.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Susitikimas-diskusija švietimo įstaigų direktoriams, jų 

pavaduotojams (skyrių vedėjams), metodinių būrelių pirmininkams 

su Lietuvos Respublikos Seimo nare Vilija Targamadze, Švietimo 

ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja: 

„Bendrasis ugdymas: retroperspektyva ir perspektyvos įžvalgos. 

PUPP rezultatai ir mokinių galimi judėjimo keliai. Mokyklų 

galimi scenarijai ir kt. klausimai“. 
 

Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

36.  

7 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 

37.  

14 d. 14 val. 
 

Vaikų dienos 

centras 

 „Tavo svajonė“  

Birutės g. 14, 

Kėdainiai 

Rajono metodinių būrelių pirmininkų metodinė valanda – praktinis 

užsiėmimas: 

„Komandos formavimas ir valdymas“. 
 

 

 

Ingrida Neliupšienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

38.  

16 d. 15.30 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

Darbotvarkėje: 

1. Veiklos plano aptarimas 2022-2023 m. m. 

2. Veiklos organizavimas ugdymo įstaigose. 

3. Kiti klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Kavaliauskienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

39.  

22 d. 14 val. 
 

Jonavos švietimo 

pagalbos tarnyba  

J. Basanavičiaus g. 7, 

Jonava 

Kėdainių r. ir Jonavos r. vokiečių kalbos mokytojų metodinis 

pasitarimas. 
 

Darbotvarkėje:  

1. Gerosios patirties sklaida vokiečių kalbos pamokose. 

2. Kiti klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Ramunė Misiūnienė  

Asta Butrimaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

40.  

23 d. 13 val.  
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

41.  

29 d. 15 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojų metodinis pasitarimas.  
 

Darbotvarkėje: 

1. Išorinio vertinimo aktualijos. 

2. Kiti klausimai. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

42.  

30 d. 15 val. 
 

Dotnuvos 

bendruomenės 

centras 

Vilties g. 19, 

Dotnuva, 

Kėdainių r. 

Rajono metodinių būrelių pirmininkų metodinė valanda – kūrybinė 

popietė: 

„Prie židinio“.     
 

 

 

Ingrida Neliupšienė 

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.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

43.  
Preliminariai 

15 d.  

34-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8, 9–12/I-IV 

gimnazijos kl.) mokyklos etapas. 
http://www.lmi

o.mii.vu.lt/  

 

 

V. PARODOS 
 

44.  

Lapkričio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

 pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajoninio piešinių konkurso „Gyvūnai šalia mūsų“ kūrybinių darbų paroda.  
 

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

metodininkė; Jūratė Vaiginienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja 

metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

45.  

Lapkričio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

 pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 4b klasės mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Svajonių sąsiuvinio viršelis“. 
 

Parodą parengė – Danguolė Tumėnienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

mokytoja metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

46.  

Lapkričio mėn. 
 

Kėdainių M. 

Daukšos viešoji 

biblioteka, filialas 

„Liepa“ 

Liepų al. 15, 

Kėdainiai 

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

„Ką šnabžda flora?“. 
 

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

 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

47.  

14 d. 10 val. 
 

Kultūros centras 

„Girstutis“  

Kovo 11-osios g. 26, 

Kaunas 

Integruota anglų kalbos pamoka Kėdainių „Ryto“, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijų ir Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos mokiniams: 

„Kalėdų giesmė – Čarlzas Dikensas“. 
 

Organizatoriai: American Drama Group Europe ir TNT Theatre Britain. 
 

Ingrida Neliupšienė 

48.  

14 d. 15.30 val. 

 

Kėdainių švietimo 

 pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 
 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Draudvilaitė 

Vilija Girdauskaitė 

49.  

18 d. 16 val. 

  
Kėdainių arena 

J.Basanavičiaus 1A, 

Kėdainiai 

 

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

1. Jaunimo organizacijų mugė. 

2. Atviros diskusijos jaunimui aktualiomis temomis. 

3. FREE FINGA koncertas. 
 

Projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo iniciatyvų projektų 

finansavimo programa). 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Draudvilaitė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lmio.mii.vu.lt/
http://www.lmio.mii.vu.lt/
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VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

50.  

4 d. 10 val. 
 

Kėdainių r.  
Krakių M. Katkaus 

gimnazija 

Kauno g. 26,  

Krakės 

Seminaras Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos mokytojams „Šiuolaikinė 

pamoka“. 
 

Lektorius – Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, 

mokyklų išorės vertintojas. 

51.  

11 d. 11 val. 
 

Kėdainių muzikos 

mokykla 

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

IV respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis „Vaikystės 

perlai“. 
 

Organizuoja Kėdainių muzikos mokykla. 

52.  

24 d. 9 val. 
 

Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos  

„Ąžuoliuko“ skyrius 

 Barupės g. 8, 

Labūnava,  

Kėdainių r. 

 Rajoninė  pradinių klasių mokinių konferencija „Eko traukinys 2022“. 
 

Organizuoja Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla. 

53.  

Lapkričio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 14, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d „Puriena“ organizuojami renginiai: 

● Projekto „Psichologinis atsparumas ir ugdymas stiprinant bendruomenę: nuo 

atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“ renginiai Kėdainių  l/d  „Puriena“ 

darbuotojams (finansuojama Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšomis).  

● Duonutės šventė. 

● Europos atliekų mažinimo savaitė. 

● Tolerancijos dienos paminėjimas. 

● Kalėdiniai skaitiniai. Advento pradžia. 

● Šešėlių teatras „Pasaka apie žibintą“ mikrorajono vaikams.  Pramoga  „Žibintų 

šventė – džiugus Kalėdų laukimas“. 

54.  

Lapkričio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Varpelis“ 

Pavasario  g. 8, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Varpelis“ organizuojami renginiai: 

●  7 d. Pyragų diena. 

● 16 d. Tolerancijos diena. 

● 24 d. Žibinto šventė. 

● Sveikatos projektas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. 

55.  

Lapkričio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ organizuojami renginiai: 

● Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Aktyvūs, sveiki ir 

laimingi“. 

● Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios sveikatos 

projektas „Aš noriu būti laimingas“ finansuojamas iš Kėdainių r. savivaldybės 

2022 m. biudžeto. 

● Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios sveikatos 

projektas „Sveiki ir aktyvūs vaikai“ finansuojamas iš Kėdainių r. savivaldybės 

2022 m. biudžeto. 

● 16 d. renginys Tolerancijos dienai paminėti. 

● Pramoga „Nežiniukas skaičių šalyje“. 

● Mokomoji veikla su užduotimis „Renkuosi sveiką maistą“. 

● Mokomoji veikla su užduotimis „Emocijos ir jausmai“. 



10 

 

56.  

Lapkričio mėn. 
 

Kėdainių l/d 

,,Žilvitis“ 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai  

 

 

Kėdainių l/d „Žilvitis“ organizuojami renginiai: 

● „Disney“ ir UEFA projektas „PlayMakersi“. Futbolo žaidimai 5-6 m. 

mergaitėms. (Tęstinis projektas iki 2023-05-31). 

● Projektas „Futboliukas“. Lietuvos futbolo federacija (LFF) kartu su Lietuvos 

masinio futbolo asociacija (MaFA). Projekto draugai RIUKKPA. (Tęstinis 

projektas iki 2023-05-31). 

● Paskaita tėvams „Kaip mokyti savo vaikus būti šalia elgesio ir emocijų turinčių 

vaikų“. 

● Konferencijos „Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono švietimo įstaigose“ 

pranešimas „Mažų vaikų ekologinio supratingumo formavimas ir kasdienė 

draugystė su gamta Kėdainių l/d „Žilvitis“. Pranešėja – Anželika Ševčiukienė,  

ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

● Šeimų žaidimų vakarai „Aš saugus, nes turiu tave“. (Pagal sveikatos projektą 

„Mažas žmogus – didelės emocijos“). 

57.  

Lapkričio mėn. 
 

Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ organizuojami renginiai: 

● 9-16 d. „Vaikystės“ projektas „Šviesos miestas“. 

● 24 d. Kėdainių profesinio rengimo centre vykdomo Erasmus+  projekto „Eko 

mokykla“ veiklų sklaida – praktinis užsiėmimas Kėdainių l/d  „Vaikystė“ 

vaikams „Rūšiuok spalvingai“. 

58.  

Lapkričio mėn. 
 

Josvainių 

socialinis ir 

ugdymo centras 

Skroblų g. 8, 

Josvainiai 

Josvainių socialinio ir ugdymo centro renginiai: 

● 11 d. renginys šviesos dienai „Žvakelė rankelėj – švieselė širdelėj“. 

● Eko projektas „Tolerancijos švyturys“. 

● 18 d. išvyka į Sulčių spaudyklą. Projektas „Augu sveikas ir laimingas“. 

59.  

Lapkričio- 

gruodžio mėn. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos organizuojami renginiai: 

● Respublikinis pradinio ugdymo mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkursas 

„Muzikuojanti Kalėdų eglutė“. Priedas Nr. 5. 

● Kėdainių  r.  švietimo  įstaigų  pradinio  ugdymo IV klasių mokinių konkursas 

„Mažasis lyderis – 2022“. Priedas Nr. 6. 

 

 

 

VIII. INFORMACIJA 

 

Olimpiada Data Vieta ir registracija 

V etninės kultūros 

olimpiada. 

gruodžio 1 d. 

                     

 

Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name. 

Registracija Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai arba el. p. 

d.ceidiene@gmail.com  iki 2022 m. lapkričio 21 d.                    

 

34-osios Lietuvos 

mokinių informatikos 

olimpiados (8, 9–12/ I-

IV gimnazijos kl.) 

rajono etapas. 

gruodžio 20 d.  Planuojama Kėdainių šviesioji gimnazija. 

Registracija Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai iki 2022 m. gruodžio 16 d. 

 

___________________ 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
mailto:d.ceidiene@gmail.com
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai

