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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d.  

įsakymu Nr. V- 66 

  
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2020 m. spalio mėn. planas 
 

Sveikiname su Tarptautine Mokytojų diena ! 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

spalio mėnesį 

 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija, 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

Kursai Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams:  

„Nuotolinis ugdymas naudojant Moodle aplinką“. 

 

Lektorė - Lina Giedrimienė, Šiaulių universiteto nuotolinių studijų 

rengimo ir tyrimų skyriaus vedėja. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.

lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

2.  

spalio mėnesį 
 

Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija, 

Mindaugo g. 18 

Kėdainiai 

Kursai Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytojams: 

„Darbas su programų paketu Microsoft Office 365“.  

 

Lektoriai: vyr. mokytoja Violeta Stanevičienė, vyr. mokytojas 

Romualdas Dapkevičius, vyr. mokytojas Tomas Matulis, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija. 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.

lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

3.  

1 d. 11 val. 

Kauno r. 

Šlienavos 

pagrindinė 

mokykla, 

Mokyklos g. 13, 

Šlienavos k., Kauno 

raj. 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Kauno r. 

Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojams:  

„Refleksija: kas, kam, kaip ir KODĖL“. 

 

Lektorė – Julija Ladygienė, švietimo konsultantė, Laisvosios 

mokyklos modelio kūrimo grupės vadovė. 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

4.  

2 d. 12 val. 

Raudonės pilis, 

Pilies g. 1, Raudonė 

Jurbarko raj. 

 

Ilgalaikės programos „Paveldo integravimas į ugdymo turinį ir 

tarptautinius projektus ugdant Z kartą“ modulis (edukacinė 

išvyka - seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

mokytojams: 

„Lietuvos dvarų ir pilių kultūrinio ir istorinio paveldo 

panaudojimas ugdymo procese ir tarptautiniuose projektuose“. 

 

Lektorės: vyr. mokytoja Erika Lavrukėnienė, mokytoja Šarūnė 

Krikštanavičiūtė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

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

2 d. 10 val.  

Rokiškio turizmo 

centras, 

Nepriklausomybės 

a. 8 – 3  

Rokiškis 

Ilgalaikės programos „Mokinių pažanga. Mokymosi galimybių 

didinimas“ modulis (edukacinė išvyka - seminaras) Kėdainių 

rajono Šėtos gimnazijos pedagogams: 

„Prasmingų veiklų planavimas ir parinkimas siekiant 

mokymosi patirčių tarpdiscipliniškumo bei integracijos“. 

 

Lektorė – Neringa Širkienė, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos dir. 

pavaduotoja; mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių r. 

Šėtos gimnazijos istorijos mokytoja; Ramutė Uginčienė, Rokiškio 

turizmo centro darbuotoja. 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 
 

6.  

6 d. 13 val. 

Kėdainių l/d 

„Puriena“, 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo 

galimybės skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ modulis  (paskaita)  

Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams:  

„Interaktyvi lenta darželyje“. 

 

Lektorės:  vyr. mokytoja Lina Rušienė, mokytoja Greta Stundžienė, 

Kėdainių l/d „Puriena“.  
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

Svarbu: 

registruojasi 1-2 

mokytojai iš 

įstaigos. 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

7.  

7 d. 12 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Inovacijomis ir įvairiais mokymo metodais 

grįstas muzikinis ugdymas“ modulis (seminaras) Kėdainių r. 

muzikos, pradinio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

neformaliojo ugdymo mokytojams: 

„Muzikinės pasakos lavinančios vaikų vaizduotę, dainavimą ir 

ritmiką“.  

 

Lektorė – Neringa Lapinskienė, kompozitorė, YAMAHA muzikos 

mokyklos Elektrėnų klasės administratorė ir mokytoja. 

 

Po seminaro vyks rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio 

užsiėmimas.  
 Danutė Čeidienė  

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

18,00 eur 

8.  

7 d. 9 val. 

Kėdainių muzikos 

mokykla,  

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (5-oji diena IV-ojo srauto 

dalyviams).   

 

Lektorė - soc. m. dr., doc. Renata Geležinienė, Šiaulių universitetas. 

 
Vilija Girdauskaitė  

 

Dalyvio 

mokestis –  

14,00 eur 

9.  

8 d. 10 val. 

Kėdainių muzikos 

mokykla,  

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (6-oji diena IV-ojo srauto 

dalyviams).   

Lektorė - soc. m. dr., doc. Renata Geležinienė, Šiaulių universitetas. 

 
Vilija Girdauskaitė  

 

Dalyvio 

mokestis –  

14,00 eur 

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

8 d. 11 val. 

Vilniaus r. Grigiškių 

gimnazija, 

Kovo 11-osios g.21, 

Grigiškės, 

Vilniaus r. 

Ilgalaikės programos „Mokėjimo mokytis kompetencijų 

ugdymas“ modulis (seminaras) užsienio kalbų mokytojams: 

„Mokymo(si) įrankių ir metodų įvairovė optimizuojant užsienio 

kalbų įgūdžius šiuolaikinėje mokykloje“. 

 

Lektorės: mokytoja ekspertė Daiva Petkevičiūtė, mokytoja 

metodininkė Jūratė Kaupienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur 

11.  

9  d. 13 val. 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (5 –oji diena V-ojo srauto 

dalyviams).   

 

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

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvio 

mokestis –  

14,00 eur  

12.  

13 d. 10 val. 

 
Kėdainių kalbų 

mokykla, 

Pirmūnų g. 13A, 

Kėdainiai 
 

Seminaras Kėdainių kalbų ir Kėdainių dailės mokyklų 

mokytojams: 

„Turizmo renginių vadovų mokymai“. 

 

Lektorė – Birutė Aleksandravičienė, VšĮ „Viskas darbdaviams“. 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimus 

išduos VšĮ 

„Viskas 

darbdaviams“. 

 

13.  

15 d. 13 val. 

Kėdainių l/d 

„Aviliukas“, 

Lukšio g .9, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos modulis (paskaita) Kėdainių l/d „Aviliukas“ 

mokytojams:  

„Mokomės ir žaidžiame lauke“. 

 

Lektorės: mokytoja Vaida Uvarova, mokytoja Sigita 

Bagdonavičiūtė, Kėdainių l/d „Aviliukas”.  

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 

1,00 eur 

 

14.  

23 d. 10 val. 

Kėdainių l/d 

„Puriena“, 

Mindaugo g.20, 

Kėdainiai 
 

Ilgalaikės programos „Naujų metodų ir inovacijų taikymo 

galimybės skatinant vaikų fizinį aktyvumą“  modulis  (seminaras)  

Kėdainių l/d „Puriena“ pedagogams: 

„Iššūkis pedagogui - sportuoja mažiausieji“. 
 

Lektorės:  mokytoja metodininkė  Jolanta Pažarauskienė, mokytoja 

metodininkė Lina Račė, Šiaulių universitetas. 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 

1,00 eur 

 

15.  

15 d. 13 val. 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (6 –oji diena V-ojo srauto 

dalyviams).   

 

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

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvio 

mokestis –  

14,00 eur  
 

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

27 d. 10 val. 
 

Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla, 

Barupės g. 1, 

Labūnava 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras I-ojo srauto 

dalyviams) Kėdainių r. Šėtos, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijų ir Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir 

strategijų išgryninimas“. 

 

Lektorė – Julija Ladygienė, švietimo konsultantė, Laisvosios 

mokyklos modelio kūrimo grupės vadovė. 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

17.  

27 d. 10 val. 

Vaikų darželis 

„Klaužada“, 

Purienų g.6, 

Vilnius 

Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymo metodai, būdai ir 

formos“ modulis (praktinės patirties sklaidos renginys) Kėdainių 

kalbų mokyklos ir Vilniaus vaikų darželio 

„Klaužada“ mokytojams: 

„Patyriminis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“. 

 

Lektorės: Živilė Gončerovaitė, Vilniaus vaikų darželio 

„Klaužada“ direktorė; Monika Petkelienė, Vilniaus vaikų darželio 

„Klaužada“ Dvarčionių filialo koordinatorė. 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

18.  

27 d. 10 val. 

 
Paskaita  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas“ modulis (paskaita) socialiniams 

pedagogams: 

„Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro 

sutrikimų“. 

 

Lektorė - Jurgita Sinickienė, socialinė pedagogė metodininkė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

19.  

27 d. 10 val. 

 
Renginys  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

 

Ilgalaikės programos „Santykio kūrimas – kaip viena svarbiausių 

ugdymo ir auklėjimo priemonių“ modulis (praktinės patirties 

sklaidos renginys) klasių auklėtojams ir pageidaujantiems 

mokytojams: 

„Klasės valandėlė įdomiai ir kitaip“. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Rūta Berankienė, mokytoja 

metodininkė Lina Blinstrubienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 

Aušra Nesterovienė 

 

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/


 

5 

 

20.  

28 d. 14. 30 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Inovacijomis ir įvairiais mokymo metodais 

grįstas muzikinis ugdymas“ modulis (paskaita) Kėdainių r. 

muzikos, pradinio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

neformaliojo ugdymo mokytojams: 

„Ritmo abėcėlė“.  

Lektorius – Saulius Astrauskas, Lietuvos nacionalinio simfoninio 

orkestro muzikantas (perkusija), muzikos pedagogas.   

Danutė Čeidienė  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

–1,00 eur 

21.  

28 d. 10 val. 

Mo muziejus, 

Pylimo g. 17, 

Vilnius 

 

Ilgalaikės programos „Mokinių bendrųjų ir aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimų ugdymas stiprinant tarpdalykinius ryšius ir 

panaudojant šalies istorinę atmintį bei kultūrinį paveldą” modulis 

(edukacinė išvyka - seminaras) 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" gidė. 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.

lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

22.  

28 d. 10 val. 

Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla,  

Barupės g. 1, 

Labūnava 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras II-ojo srauto 

dalyviams) Kėdainių r. Šėtos, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus 

gimnazijų ir Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir 

strategijų išgryninimas“. 

 

Lektorė – Julija Ladygienė, švietimo konsultantė, Laisvosios 

mokyklos modelio kūrimo grupės vadovė. 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

23.  

29 d. 10 val. 

Kauno r. 

Juodelynės k., 

Juodelynės g. 84, 

Kaunas 

Ilgalaikės vertybių ugdymo programos „Jaunimas gali“ modulis 

(2-asis seminaras) formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojams: 

„Savęs pažinimo ir komandinio darbo metodai dirbant su 

paaugliais”. 

 

Lektoriai: Arminas Vareika, Kazickų šeimos fondo „Jaunimas gali“ 

programos vadovas; Aistė Baronaitė-Bertašienė, Kazickų šeimos 

fondo „Jaunimas gali“ programos koordinatorė; Aurelija 

Nedzinskienė „Gelbėkit vaikus“ administracijos vadovė. 
 Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvauja 1-

ojo seminaro 

dalyviai.  

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

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

Spalio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji ugdymosi poreikiai  

(pagal išankstinę registraciją). 
 

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Jurgita Sinickienė, Jūratė Vizbaraitė 
 

25.  

Spalio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Registruojami rajono ugdymo įstaigų mokiniai, kurių specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje bus atliekamas 

lapkričio mėn. 

 
Vertinimui reikalingus dokumentus pateikti el. paštu: registracija.kspt@gmail.com 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

26.  

8 d. 15 val. 

 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2020 - 2021 m. m. 

ir kt. klausimai. 

Metodinio būrelio pirmininkė Gintarė Boreišienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

27.  

8 d. 15 val. 

 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2020 - 2021 m. m. 

ir kt. klausimai. 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

28.  

8 d. 14 val. 

 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Ugdymo karjerai specialistų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2020 - 2021 m. m. 

ir kt. klausimai. 

Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Kavaliauskienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

29.  

9  d.  19 val. 

 
Šv. Juozapo 

parapijos salė, 
Didžioji g. 21, 

Kėdainiai 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Zita Kairaitytė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

30.  

22 d. 16 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2020 - 2021 m. m. 

ir kt. klausimai. 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

31.  

26 d. 14 val. 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Roma Valčiukienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

mailto:registracija.kspt@gmail.com
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32.  

26 d.  10 val. 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Neliupšienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

33.  

27 d.  12 val. 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo 
nuoroda) 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė  

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

34.  

28 d.  12 val. 

Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu Zoom  

platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo 
nuoroda) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Arūnė Jakutienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

 

IV. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOTI RENGINIAI 
 

35.  

iki 2020-11-20 
Kėdainių 

r. Vilainių 

mokykla-darželis 

„Obelėlė“, 

Melioratorių g. 

26,  Vilainių k., 

Kėdainių r. 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo 4 kl. 

mokinių plakatų konkursas: “Welcome to my town“. 

 

Organizatorius - Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“. 

 

 

Konkurso 

nuostatai 

(priedas 1) 

36.  

6, 7, 8 d. 
Kėdainių l/d 
„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Projekto „Rudenėlio kraitė“ veiklos. 

Organizatorius -  Kėdainių l/d „Vyturėlis“  

 

V. KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ TARYBA 
 

37.  

1 d. 15 val. 

 
Pasitarimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda 

Kėdainių rajono mokinių tarybos narių pasitarimas. 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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38.  

2 d. 

 
Diskusija  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda 
 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“:  

Diskusija su mokinių savivaldos institucijų atstovais. 

 

Projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo 

iniciatyvų projektų finansavimo programa). 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

39.  

5 - 9 d. 

 
Rajono bendrojo 

ugdymo 

mokyklose 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“:  

Mokinių apklausa “Lytiškumo ugdymas mokykloje: ką supratome ir ko 

išmokome?”. 

 

Projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo 

iniciatyvų projektų finansavimo programa). 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

40.  

19 - 28 d. 

 
Diskusija  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda 
 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“:  

KRMT atstovų mokyklose vedamos diskusijos su mokinių savivaldos institucijų 

nariais ir klasių seniūnais. 

Projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo 

iniciatyvų projektų finansavimo programa). 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

41.  

30 d.  

 
Susitikimas  vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda 
 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos vykdomas projektas „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“:  

Susitikimas su visuomenės sveikatos biuro atstovais. 

Projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės biudžeto lėšomis (Jaunimo 

iniciatyvų projektų finansavimo programa). 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

42.  

data bus 

patikslinta 
Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom 

platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Mokymai Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų nariams.  

Mokymų lektoriai - Kėdainių rajono mokinių tarybos mokymų vadovai. 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 
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43.  

data bus 

patikslinta 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom 

platformoje 
(bus atsiųsta 

prisijungimo 

nuoroda) 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 
 

 

 

VI. PARODOS 
 

44.  

Spalio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono mokinių  dailės olimpiados kūrybinių darbų paroda „Lietuvos 

Raudonoji knyga“ . 

 

Parodą parengė -  Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja metodininkė, rajono  

dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova. 

 
Danutė Čeidienė 

 

45.  

Spalio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Metodinių priemonių paroda „Žaisdamas mokausi“. 

 

Parodos autorė -  Kėdainių l/d „Puriena“ vyr. mokytoja Lina Rušienė. 

 
Danutė Čeidienė 

 

__________________________ 


