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                                                                         PATVIRTINTA 

                                                                                                          Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

                                                                                                      direktoriaus 2021 m. rugsėjo 30 d. 

                                                                           įsakymu Nr. V-78 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

https://centras.kedainiai.lm.lt/  
 

2021 m. spalio mėn. planas 

 

Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram 

poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei 

tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir 

formą suklasifikuotų dalykų. /J. V. Gėtė/ 

SVEIKINAME SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA! 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

4 d. 14 val.  
 

Konsultacija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo kokybės gerinimas siekiant kiekvieno mokinio 

pamatuotos pažangos“ modulis (konsultacija, II-oji dalis): 

„Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems 

autizmo spektro sutrikimą – individualaus pagalbos plano (IPP) 

mokiniui sudarymo praktiniai aspektai“. 
 

Moderatorė – Gitana Danilevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos logopedė metodininkė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 

Registruojasi 

dalyvavusieji  

I dalyje. 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

 

2.  

5 d. 12 val. 

 
Lukšių kultūros 

centras 
Beržų g. 3, Tubeliai, 

Šakių r. 

 

 

Ilgalaikės programos „Ugdymo proceso organizavimas formuojant 

vertybines nuostatas, skatinančias mokinių mokymosi motyvaciją 

ir pažangą“ modulis (edukacinė išvyka) Kėdainių r. Šėtos 

gimnazijos pedagogams: 

„Netradicinių mokymosi erdvių kūrimo svarba individualių 

mokinių poreikių tenkinimui“. 
 

Lektorė – Giedrė Cigalskienė, Šakių r. Lukšių kultūros centro  

projektų vadovė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

 1,00 Eur 

3.  

7 d. 15.30 val. 

 
Paskaita vyks 

MS Teams 

aplinkoje 

Ilgalaikės programos „Žmonės ir resursai. Emocinio intelekto 

ugdymas asmeniniam efektyvumui ir komandinei brandai“ 

modulis (paskaita-diskusija) LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos pedagogams: 

„Veiksmingas klasės valdymas. Darbas su elgesio sutrikimų 

turinčiais mokiniais“. 
 

Lektorė – Aida Gaižauskienė, Lietuvos sporto universiteto dėstytoja. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

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

8 d. 14 val.  
 

Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo kokybės gerinimas siekiant kiekvieno mokinio 

pamatuotos pažangos“ modulis (seminaras) logopedams, 

specialiesiems pedagogams: 

„Skaitymo sutrikimų įveikimo būdai“. 
 

Lektorė – Ana Leonovič, NVO Dyslexia centro, Vilniaus 

savivaldybės Grigiškių gimnazijos logopedė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Dalyvio 

mokestis – 

20,00 Eur 

5.  

8 d. 14 val. 

 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas 

gimnazijoje“ modulis (seminaras) Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

pedagogams: 

„Emocinių kompetencijų ugdymo principai ir praktika“. 

 

Lektoriai: Robertas Dubinka, Kėdainių r. Krakių kultūros centro 

direktorius; Asta Sadauskienė, psichologė; Vilma Paulauskienė, 

socialinė pedagogė metodininkė, Kėdainių  „Atžalyno“ gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

6.  

11 d. 13.15 val. 

 
Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ mokytojams:  

„Vaiko emocinė savijauta darželyje/grupėje. Kaip renkamės 

socialinio emocinio ugdymo programas?“. 

 

Lektorė – Vilma Judenienė, Kėdainių l/d „Varpelis“ psichologė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

7.  

13 d. 9 val. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Respublikinis seminaras bendrojo ugdymo mokyklų fizinio ugdymo 

mokytojams: 

„Inovatyvūs fizinio ugdymo metodai: LAKROSAS“. 
 

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

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur  
(Turėti 

galimybių pasą) 

8.  

14 d. 10 val. 

 
Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojams: 

„Sportuojame kitaip: LAKROSAS“. 
 

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

 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur  

9.  

15 d. 12 val. 

 
Naujamiesčio 

gimnazija 

S. Dariaus ir  

S. Girėno g. 52, 

Naujamiestis,  

Panevėžio r. 

Ilgalaikės programos „Mokinių pažanga. Mokymosi galimybių 

didinimas“ modulis (edukacinė išvyka) Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazijos pedagogams: 

„Šiaurės Lietuvos kultūrinio ir istorinio paveldo integravimas į 

mokomųjų dalykų ugdymo turinį“. 

 

Lektoriai: Daina Volkevičienė, mokytoja metodininkė; Eglė 

Kirsienė, mokytoja metodininkė, Kėdainių J. Paukštelio 

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

18-22 d. 14 val. 

 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Microsoft Office 365 – programų paketo 

panaudojimas dalykų pamokose nuotoliniame, mišriame ir 

tradiciniame ugdymo proceso organizavime“ modulis (seminaras) 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Microsoft Teams skaitmeninių mokymo(si) įrankių 

panaudojimas ugdymo procese“. 

 

Lektoriai: Violeta Stanevičienė, mokytoja metodininkė; Valdas 

Kaziukonis, mokytojas metodininkas; Rasa Mockienė, vyr. 

mokytoja; Deimantė Matulienė, vyr. mokytoja; Lina Blinstrubienė, 

mokytoja metodininkė; Laima Ardavičienė, mokytoja metodininkė; 

Ramunė Mikulskienė, vyr. mokytoja; Vida Micevičienė, mokytoja 

metodininkė; Rasa Lažinskienė, mokytoja metodininkė; Sonata 

Danielienė, vyr. mokytoja; Aušra Matažinskienė, mokytoja 

metodininkė, Kėdainių  „Atžalyno“ gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur  

11.  

21 d. 12.30 val. 

 
Kėdainių r. 

Krakių 

M. Katkaus 

gimnazija 

Kauno g. 26, 

Krakės,  

Kėdainių r. 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis gerosios patirties renginys 

(seminaras) anglų kalbos mokytojams: 

„Edukacinių erdvių taikymas ugdymo proceso 

individualizavimui“. 
 

Lektorės: Ingrida Jarašienė, mokytoja metodininkė; Sandra Juodienė, 

mokytoja, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 iki 18  d. 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

12.  

21 d. 14 val. 

 
Seminaras vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 
 

Ilgalaikės programos „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos: fizinis 

pajėgumas ir fizinis aktyvumas“ modulis (seminaras) fizinio 

ugdymo mokytojams ir mokytojams dirbantiems pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:  

„Netradicinės fizinio aktyvumo formos, jų taikymas esant 

nuotoliniam mokymui“. 
 

Lektorius – prof. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto 

universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedra. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

 iki 19 d. 

 

Dalyvio 

mokestis – 

16,00 Eur 
 

Būtina sportinė 

apranga, kėdė, 5 

vnt. A4 formato 

popieriaus lapų  

13.  

21 d. 14 val. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Mokyklos veiklos rezultatai – mokinio 

asmenybės branda, galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai 

ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga“ modulis (seminaras) LSU 

Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogams: 

 „Asmeninė motyvacija profesinei veiklai“. 
 

Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas-psichoterapeutas. 
 

Robertas Bilvinas   

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

14.  

26 d. 10.30 val. 

 
Kėdainių l/d  

„Aviliukas“ 

P. Lukšio g. 9a, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Vaiko socialinis emocinis ugdymas: iššūkiai 

ir galimybės“ modulis (atvira veikla) Kėdainių l/d „Aviliukas“ 

mokytojams: 

„Kimochis programos taikymas ugdymo procese“. 
 

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

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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15.  

26 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d  

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (seminaras, I dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams:  

„Komandinis darbas – sėkmė į ugdymo kokybę“. 
 

Lektorės: Rasa Merkelienė, spec. pedagogė metodininkė; Laima 

Ivaškevičienė, vyr. mokytoja; Laura Lipkytė, psichologė, Kėdainių 

l/d  ,,Vyturėlis“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

16.  

27 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ugdymo turinio ir metodų atnaujinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ modulis (paskaita) Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ mokytojams: 

„Dailės darbų svarba ikimokykliniame amžiuje. Ar mokame 

„skaityti“ vaikų piešinius?“. 
 

Lektorė – Inga Čičinskė, Kėdainių dailės mokyklos mokytoja 

metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

17.  

27 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis (paskaita) anglų kalbos 

mokytojams: 

„Kaip motyvuoti mokinius siekiant geresnių mokymosi 

rezultatų?“. 

Lektorius – Ignas Žilinskas, UAB „Šviesa“. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 Eur 

18.  

28 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d  

„Vyturėlis“ 
Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“ modulis (seminaras, II dalis) Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ mokytojams: 

„Komandinis darbas – sėkmė į ugdymo kokybę“. 

 

Lektorės: Rasa Merkelienė, spec. pedagogė metodininkė; Laima 

Ivaškevičienė, vyr. mokytoja; Laura Lipkytė, psichologė, Kėdainių 

l/d  ,,Vyturėlis“. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja  

I dalies 

klausytojai 

19.  

28 d. 13.10 val. 

 
Kėdainių l/d  

„Aviliukas“ 

P. Lukšio g. 9a, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Vaiko socialinis emocinis ugdymas: iššūkiai 

ir galimybės“ modulis (praktikumas) Kėdainių l/d „Aviliukas“ 

mokytojams: 

„Teatras, kaip emocinio intelekto ugdymo(si) priemonė“. 
 

Lektorė – Daiva Paplauskienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“ mokytoja 

metodininkė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

20.  

28 d. 15.30 val. 

 
Krakės 

Kėdainių r. 

Išvykstame 15 val. 

nuo  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko ir 

bendrųjų kompetencijų tobulinimas: teorija ir praktika“ modulis 

(edukacinė išvyka) rajono lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojams: 

„Žydiškoji kultūra – ugdymas netradicinėse erdvėse“. 

 Lektoriai – jungtinė lektorių grupė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

 iki 10 d.: 

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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21.  

29 d. 12 val. 

 
Ilzenbergo dvaras 

Rokiškio r. 

Ilgalaikės programos „Daugiakultūrė Lietuva“ modulis 

(seminaras) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogams: 

„Sėlių žemė. Lietuvos dvarų kultūra. Ilzenbergo dvaro ūkis. 

Programos turinio panaudojimo ugdymo procese galimybės“. 

Lektoriai: Ledina Marozienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos mokytoja metodininkė; Petras Blaževičius, Ilzenbergo 

dvaro gidas. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

22.  

Data ir vieta 

bus tikslinama 

 

 

Ilgalaikės programos „Komunikacinės, asmeninės, socialinės ir 

psichologinės refleksijos įtaka pedagogo darbe“ modulis 

(seminaras) Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Kaip sėkmingai bendradarbiauti ir kurti ryšį su moksleiviais?“. 

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

  

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis –  

1,00 Eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

23.  

Spalio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Akademijos gimnazijos; 

 Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos; 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

 Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių l/d „Puriena“; 

 Kėdainių r. Josvainių socialinio ir ugdymo centro. 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė,  

Jurgita Sinickienė, Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

24.  

Spalio mėn. 

 
Konsultacija vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Konsultacijos mokyklų komandoms, kurių mokinių SUP buvo vertinami 

rugpjūčio-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 
 

25.  

7 d. 16 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vida Micevičienė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

26.  

12 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vera Remenčienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

(Turėti 

galimybių pasą) 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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27.  

14 d. 16 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Žydrūnas Mackevičius 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

28.  

19 d. 13.30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lopšelių-darželių muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. 

 

Darbotvarkėje: ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

rengimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Žydrė Vancevičienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą) 

29.  

19 d. 15 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Tumėnienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

30.  

20 d. 14 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinio būrelio pirmininko rinkimai ir kt. 

klausimai. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Vaitelytė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

31.  

20 d. 14.30 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Ramunė Misiūnienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

32.  

25 d. 12 val. 

 
Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 
S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 
 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

(Turėti 

galimybių pasą)  

33.  

 28 d. 14.30 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Klasės vadovų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. ir 

kt. klausimai. 

 

  
Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Jarašienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt  

34.  

28 d. 16 val. 

 
Pasitarimas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 
(dalyviams bus 

atsiųsta prisijungimo 

nuoroda) 

Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m. ir 

kt. klausimai. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Sigita Vievesienė 

Aušra Nesterovienė 

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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35.  

Data 

tikslinama 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 m. m., 

naujo pirmininko rinkimai ir kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Gintarė Boreišienė 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt  

(Turėti 

galimybių pasą) 

 

 

IV. PARODOS 
 

36.  

Spalio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokytojos Marijos Burneikienės kūrybinių darbų paroda „Apie viską ...“.  
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

37.  

Data 

tikslinama 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

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

Vilija Girdauskaitė 

38.  

15-17 d. 

 
Klaipėda 

Lietuvos moksleivių sąjungos Rudens forumas – 2021. 

Dalyvauja KRMT komanda. 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė  

Vilija Girdauskaitė 

39.  

21 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokymai rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų 

pirmininkams. 

 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė 

Vilija Girdauskaitė 

40.  

26 d. 15 val. 

 
Kėdainių M. 

Daukšos viešoji 

biblioteka 

Didžiosios  

Rinkos a. 4, 

Kėdainiai 

Diskusija „Žmogaus teisės. Jų riba.“ 
 

 

 

 

 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė  

Vilija Girdauskaitė 

 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

41.  

4 d.  

 
Josvainių 

socialinis ir 

ugdymo centras 

Skroblų g. 8, 

Josvainiai 

Virtuali paroda skirta pasaulinei gyvūnų dienai paminėti „Mano augintinis“. 

 

Organizatorius – Josvainių socialinis ir ugdymo centras.  

42.  

5 d.  

 
Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Solidarumo bėgimas. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

http://www.semiplius.lt/
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43.  

6-14 d. 

 
Kėdainių l/d  

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

„Rudenėlio  kraitė“ (tęstinis projektas).  

 

Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 

44.  

7 d.  

 
Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Akcija „Mažoji mylia – 2021“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

45.  

8 d.  

 
Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Renginys „Rudeniniai Kaliausės pokštai“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vaikystė“.  

46.  

Iki spalio 15 d. Rajoninė piešinių paroda – konkursas „Vieno gyvūno istorija“ 

 

Organizatoriai: Kėdainių l/d „Puriena“, Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazija. 

Priedas 1 

47.  

19 d. 

 
Kėdainių l/d  

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Projekto „Padovanok darželiui knygelę“ pristatymas.  

 

Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 

 

 Socialinis partneris – Kėdainių r. savivaldybės M. Daukšos viešoji biblioteka. 

48.  

26 d. 12 val. 

 
Konkursas vyks 

nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Kėdainių  r.  švietimo  įstaigų  pradinio  ugdymo III–IV klasių 

mokinių protų mūšis „Mažasis lyderis – 2021“. 

 

Organizatorius – Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija. 

Priedas 2 

49.  

27 d. 10.30 val. 

 
Kėdainių l/d  

„Varpelis“ 

Pavasario g. 8, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Varpelis“ ugdytinių tradicinis renginys „Rudeninio lapo šventė“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/ d „Varpelis“. 

50.  

1-29 d. 

 
Kėdainių l/d  

„Puriena“ 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas „Vaikų atradimai darželyje“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/ d „Puriena“. 
Priedas 3 

51.  

Spalio mėn. 

 
Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Projektas „STEAM iššūkiai“. Iššūkis – „Akmenukas iš mano kišenės“.  

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

52.  

Spalio mėn. 

 
Josvainių 

socialinis ir 

ugdymo centras 

Skroblų g. 8, 

Josvainiai,  

Kėdainių r. 

Paroda „Rudens paveikslas“. 

 

Organizatorius – Josvainių socialinis ir ugdymo centras. 
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53.  

Spalio mėn. 

 
Josvainių 

socialinis ir 

ugdymo centras 

Skroblų g. 8, 

Josvainiai, 

Kėdainių r. 

Akcija skirta senjorų mėnesiui  paminėti „Pasivaikščiojimas su seneliais“. 

 

Organizatorius – Josvainių socialinis ir ugdymo centras. 

54.  

Spalio mėn. 

 
Kėdainių l/d  

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda „Pasakėlė po skėčiu“ 

l/d ,,Vyturėlis“ kieme.  

 

Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 

55.  

Spalio mėn. 

 
Kėdainių l/d  

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Meninis-kūrybinis projektas „Draugystės pynė“. 

 

Organizatoriai: Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“; Kėdainių specialioji mokykla. 

56.  

Spalio-

lapkričio mėn. 

 
Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų 

kūrybinių darbų fotografijų paroda „STEAM mažieji inžinieriai“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

57.  

2021-09-01– 

2023-12-31 

Kėdainių l/d  

„Vaikystė“ 

Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Ilgalaikis projektas „SveikUOLIAI Vaikystės mieste“: 

I veikla „Aktyvioji pertrauka“ (mokytojams). 

II veikla „Lakrosas“ (priešmokyklinio ugdymo vaikams). 

III veikla „Sportuoju išmaniai“ (priešmokyklinio ugdymo vaikams). 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

(Sporto rėmimo fondo  finansuojamas projektas). 

58.  

2021-2022 m. 

 
Josvainių 

socialinis ir 

ugdymo centras 

Skroblų g.8, 

Josvainiai, 

Kėdainių r. 

Ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“. 

 

Organizatorius – Josvainių socialinis ir ugdymo centras.  

 
(Projektas vyksta bendra valstybinių institucijų, socialiai atsakingo verslo bei 

nevyriausybinio sektoriaus iniciatyva). 

 

 

VII. INFORMACIJA 

 

 2021 m. lapkričio 25 d. vyks Europos Sąjungos jaunųjų vertėjų konkursas. Registracija 

vyksta 2021 m. rugsėjo 2 d. – spalio 20 d. konkurso Juvenes Translatores interneto svetainėje 

(https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-

skills/juvenes-translatores_en). 

 

 IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. Nuostatai,  4 priedas. 

 

___________________ 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_en
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_en

