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 PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. 

įsakymu Nr. V- 1 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2021 m. sausio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 

6 d. 10 val. 
 

Seminaras  vyks 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Šakių r. Lekėčių 

mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogams: 

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

Lektorė – Julija Ladygienė, švietimo konsultantė, Laisvosios 

mokyklos modelio kūrimo grupės vadovė, Campus Vilnius 2015 

„Metų mokytojo“ laureatė. 
 Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

2. 

12 d. 13 val. 
 

Paskaita vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų 

atnaujinimas“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ mokytojams: 

„Nuotolinio ugdymo organizavimas ZOOM platformoje“. 

 

Lektorius – Robertas Bilvinas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkas. 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur 

3. 

20 d. 15 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: 

„Mokymosi motyvacijos didinimas per mokinio pažinimą ir 

asmeninės pažangos stebėjimą“. 

 

Lektoriai - Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos pedagogų 

komanda. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur 

 

21d. 13.30 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ugdymo įstaigose“ modulis (seminaras, I 

dalis) Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams: 

„MS Paint sprendimai nuotoliniam ugdymui“. 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 1,00 

eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4. 

22 d. 10 val. 
 

Seminaras vyks 

virtualioje aplinkoje 

Ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų 

įgyvendinimas mokykloje“ modulis (seminaras) Kauno r. Šlienavos 

pagrindinės mokyklos pedagogams:  

„Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas 

klasės/mokyklos lygmenyje“. 
 

Lektorė – Vaiva Stanionė, Švietimo bendruomenių pokyčių 

konsultantė, Mokslai laisvai (Learning at easy) komandos narė. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

5. 

26 d. 13.30 val. 
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

stiprinimas Kėdainių r. ugdymo įstaigose“ modulis (seminaras, II 

dalis) Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams: 

„MS Paint sprendimai nuotoliniam ugdymui“. 
 

Lektorė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ mokytoja. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

6. 

29 d. 12 val. 
 

Konsultacija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas“ modulis (konsultacija) socialiniams 

pedagogams:  

„Teisinės bazės, reglamentuojančios švietimo pagalbos 

specialistų darbą, analizė“. 

 

Lektorės: Viktorija Gapšienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

vyresnioji socialinė pedagogė; Jurgita Sinickienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos socialinė pedagogė metodininkė. 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

7. 

Sausio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Teikiamos nuotolinės konsultacijos švietimo pagalbos specialistams, švietimo 

įstaigų vadovams, tėvams/globėjams/rūpintojams, vaikams/mokiniams. 

 

 

Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Jurgita Sinickienė, Jūratė Vizbaraitė 

8. 

Sausio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Pažymų dėl PUP/brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo 

ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems 

mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, rengimas. 

 

 Gitana Danilevičienė, Jurgita Vaitelytė 

Pažymoms 

parengti 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki 

vasario 1 d. 

9. 

Sausio mėn. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Informacinės priemonės rengimas ir viešinimas  „Socialinė istorija autizmo 

spektro vaikams“.  

 

 

Jurgita Sinickienė,  Jurgita Vaitelytė, 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė 
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III. PASITARIMAI 
 

10. 

4 d. 13 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Vera Remenčienė 

Vilija Girdauskaitė  

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

11. 

6 d. 16 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas. 

 

 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Donata Kielienė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

12. 

7 d. 16 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11/III gimnazijos 

klasės) vertinimo komisijos pasitarimas. 

 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Neliupšienė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.

lt 

13. 

12 d. 12 val.  
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

14. 

13 d. 15 val.  
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

53-iojo jaunųjų filologų konkurso vertinimo komisijos 

pasitarimas. 

 

 

 
Danutė Čeidienė 

 

 

15. 

13 d. 16 val.  
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

69 –osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12/I-IV 

gimnazijos klasės) vertinio komisijos pasitarimas. 

 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Donata Kielienė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

16. 

14 d. 16 val.  
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Chemijos pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Ivaškevičienė 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
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17. 

19 d. 15 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados vertinimo komisijos 

pasitarimas. 

 

 

 
 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

18. 

20 d. 10 val. 
 

Diskusija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos ir Kauno pedagoginės 

psichologinės tarnybos diskusija: 

 „Švietimo pagalbos teikimo galimybės karantino metu“. 

 

 

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė Arūnė Jakutienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

19. 

21 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 

20. 

21 d. 16 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Teams platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Informatikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Rūta Pečiūlienė 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

21. 

29 d. 11 val. 
 

Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas: 

 „Intervizija. Atvejo analizė“. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Viktorija Gapšienė 

Jurgita Sinickienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSAI 
 

22. 

7 d. 10 val. 
 

Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

MOODLE 

platformoje 

59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. 

 

 

 
Robertas Bilvinas 

 

Dalyvauja 

užregistruoti 

mokiniai 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

23. 

8 d. 10 val. 

 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gimnazijos 

klasės). 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija  

iki 6 d.:  
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

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

14 d. 10 val. 

 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

MOODLE 

platformoje 

53-ioji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12/I-IV 

gimnazijos klasės). 
 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija  

iki 5 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm. 

25. 

15 d. 10 val. 

 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12/I-IV 

gimnazijos klasės). 
 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija  

iki 13 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

26. 

20 d. 

 
Darbų vertinimas 

vyks nuotoliniu 

būdu 

53-iojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso darbų 

vertinimas.  

 
 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija ir 

darbų 

pristatymas 

iki 15 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

27. 

21 d. 10 val. 

 
Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

MOODLE 

platformoje 

68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12/I-IV gimnazijos 

klasės).  

 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija  

iki 19 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

28. 

26 d. 9 val. 
 

Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu 

32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III-iojo etapo 

I-oji dalis. 

 

 
 

Robertas Bilvinas 

 

Dalyvauja 

užregistruoti 

mokiniai. 

29. 

27 d. 12 val. 
 

Olimpiada vyks 

nuotoliniu būdu  

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12/I-IV gimnazijos 

klasės). 

 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija  

iki 18 d.: 
https://konkursai.

kedainiai.lm.lt/ 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

30. 

data bus 

patikslinta 
 

Pasitarimas 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 Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

31. 

Sausio mėn. 
 

Renginiai vyks 

socialiniuose  

tinkluose  

Renginiai skirti sausio 13 d. paminėti. 

Organizatorius: Kėdainių rajono mokinių taryba 

 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Aistė Valevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

https://konkursai.kedainiai.lm.lt/
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VI. INFORMACIJA 

 

1. Vasario mėn. organizuojamų olimpiadų, konkursų grafikas:  

 

Olimpiada Data Vieta 

28-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiada (10–11/II-III gimnazijos klasės). 

2021 m. vasario 11 d. Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas 

(perkeltas iš 2020 m.). 

2021 m. vasario 10 d. Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. Iki 2021 m. vasario 15 d. Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio 

konkursas. 

Iki 2021 m. vasario 10 d. 

 

Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

(perkelta iš 2020 m.). 

2021 m. vasario 26 d. Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada (perkelta 

iš 2020 m.). 

 Iki 2021 m. vasario 26 d. Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

Lietuvos mokinių dailės olimpiada. 2021 m. vasario 26 d. Renginys organizuojamas 

nuotoliniu būdu 

 

___________________ 


