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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 
 

2018 m. vasario mėn. 

 

PASITARIMAI 

5 d. 13 val. Darbuotojų pasitarimas Darbuotojai 

6 d. 10 val. NVO tarybos posėdis savivaldybės 3 s. salėje. Aida 

5, 12, 19, 26 

9.30 val. 
Vadovų pasitarimai 

Aida, Dalia, 

Tomas, Aurelija  

12 d. 13.30 val. Pedagogų tarybos posėdis. Pusmečio rezultatų aptarimas Pedagogai 

Data bus 

patikslinta 

Susitikimas su FŠPP IV kurso mokinių tėveliais dėl 

išvykos į teatrą ir kt. mokslo metų baigimo 

organizavimo renginių 

Agnė, Rima  

28 d. 11 val. Asociacijos „Jaunimo akademija" tarybos posėdis LVJC Aida 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

7 d. 12 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40  

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„Kūrybinė ir projektinė veikla anglų kalbos 

pamokose naudojantis išmaniaisiais įrenginiais“ 

Lektorė - Stasė Riškienė, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-

daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytoja ekspertė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis 

– 18,00 € 

8 d. 13 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: 

„Refleksijos kaip grįžtamojo ryšio taikymas 

praktinėje veikloje fiksuojant mokinių pasiekimus, 

pažangą ir vertinimą“ 

Lektorės: prof. dr. Aušra Kazlauskienė, doc. dr. Ramutė 

Gaučaitė, Šiaulių universitetas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis 

– 18,00 € 

Laimutė, Aistė 

13 d. 9 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40 

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) 

olimpiados rajono etapas 

Registracija 

iki 8 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

Vasario mėn. 
Šventiniai renginiai, skirti Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai 
Darbo grupė 

Vasario 16 d.–

kovo 11 d. 

Lietuvių kalbos dienų renginiai, žr. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcqBwivk4fe

9pjTjR3UNskYNnQXYxsF6DqsyjVIMBUo/edit#gid=0 

Darbo grupė 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcqBwivk4fe9pjTjR3UNskYNnQXYxsF6DqsyjVIMBUo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcqBwivk4fe9pjTjR3UNskYNnQXYxsF6DqsyjVIMBUo/edit#gid=0
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19 d. 10 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40 

Seminaras LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos, Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazijos, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos, 

Kėdainių r. Josvainių gimnazijos, Kėdainių r. Šėtos 

gimnazijos, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

profesinės sąjungos nariams, pedagogams, vadovams: 

„Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas: ko laukti 

mokytojams?“ 

Lektorius - Andrius Jurgelevičius Lietuvos švietimo 

profesinės sąjungos pirmininkas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimas 

– 1,00 € 

 

Dalia 

19 d. 14.30 val. 

Viešoji įstaiga 

„Laiptai į viltį“, 

Didžioji g. 21, 

Kėdainiai 

Informacinis seminaras „Tarptautinė savanorystė ir 

kitos ES programos „Erasmus +“ galimybės“ 
Dalyvauja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 

agentūros, administruojančios ES programos „Erasmus 

+“ Jaunimo sritį Lietuvoje, tarptautinės savanoriškos 

veiklos projektų koordinatorė Aistė Natkevičiūtė 

Dalia 

02-28–03-02 

Dalyvavimas projekte ,,Kalbų kengūra 2018“ 

Užsienio kalbų konkursas vyks kovo 1, 2 d. 

Lietuvių kalbos – vasario 28, kovo 1 d. 

Registracija iki 

vasario 19 d. 

21-22 d. 

Birštonas 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Naujų medijų iššūkiai švietimui“ 
Lektoriai: dr. Nerijus Čepulis, Kauno technologijos 

universiteto filosofijos ir psichologijos katedros vedėjas; 

Aida Bilinskienė, Kėdainių kalbų mokyklos direktorė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimas 

– 1,00 € 

Iki vasario 

28 d.  

Dalyvavimas vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo 

žvilgsnis“ (Mokytojai išsiunčia darbus el. paštu) 

Užsiregistravę 

dalyviai 

Iki kovo 15 d. 
2018 m. tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ 

Projekto dalyvių registracija iki vasario 15 d. 
Išmanieji 

Visą mėnesį 
Dalinimasis gerąja patirtimi ,,Kolega-kolegai“ 

Mokytojų Aistės ir Agnės atviros pamokos 

Pagal atskirą 

susitarimą 

Visą mėnesį Mokytojų vedamų pamokų stebėjimas Dalia 

 


