
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1V-89 

VEIKLOS PLANAS 

2018 m. spalio mėn. 

PASITARIMAI 

5 d. 13 val. 

21 kab. 
Šventinė popietė Tarptautinės mokytojų dienos proga Mokytojai 

5 d. 15 val. 

Kėdainių arena 
Šventinis koncertas Mokytojams Mokytojai 

8, 15, 22, 29 d. 

9.30 val. 35 kab. 
Administracijos pasitarimai 

Tomas, Dalia, 

Aurelija 

19 d. 13 val. 

25 kab. 
Mokytojų tarybos posėdis Pedagogai 

30 d. 10 val. 
Kėdainių r. sav. 

Tarybos posėdžių 

salė, 2 a. 

Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas Mokyklos direktorė 

METODINĖ VEIKLA 

10 d. 8.15 val. 

Aikštelė prie 

Šviesiosios 

gimnazijos  

Neformaliojo ugdymo asociacijos narių edukacinė 

išvyka „Sėkminga komunikacija: iššūkiai ir 

galimybės“ 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

17 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras direktorių pavaduotojams, 

socialiniams pedagogams, klasių auklėtojams, 

pedagogams: „Mokinių mokymosi motyvacijos 

silpnėjimo veiksniai“. 1 prioritetas. Individuali 

mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. Lektorė - prof. dr. Valdonė Indrašienė, 

Mykolo Romerio universiteto edukologijos ir 

socialinio darbo instituto direktorė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

18.00 eur 

22 d. 13 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras anglų kalbos mokytojams dirbantiems 

pagal ankstyvojo užsienio kalbos mokymo 

programą: „Anglų kalbos mokymas naudojant 

interaktyvias mokymo(si) priemones“. 3 prioritetas. 

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas. Seminaro turinys:  

įvadinio anglų kalbos kurso žodžiu kompiuterinės 

programos;  anglų kalbos mokymo pradinio lygio 

multimedijos programos;  žinių patikrinimo 

programos;  vaikiški žodynai ir interaktyvios 

vertimo programos;  vaikiškos enciklopedijos;  

žaidimai ir anglų kalbos pamoka;  kompiuterinės 

animacijos panaudojimas anglų kalbos pamokose. 

Lektorius – mokytojas metodininkas S. Antoncevas, 

VšĮ "Centrum educatus“ 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

22,00 eur 
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30 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių, Širvintų ir Kaišiadorių 

rajonų anglų kalbos mokytojams: „Edukacinių 

projektų integravimas į ugdymo (si) procesą“. 3 

prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas. Lektorės: 

mokytoja metodininkė Ingrida Neliupšienė, LSU 

Kėdainių „Aušros“ progimnazija; mokytoja 

metodininkė Laima Ardavičienė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija; mokytoja Agnė Bačiauskienė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija; mokytoja metodininkė 

Ingrida Jarašienė, Kėdainių rajono Krakių 

Mikalojaus Katkaus gimnazija 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

mokestis – 1,00 eur 

30 d. Panemunė 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos 

pedagogams: „Istorinio ir kultūrinio paveldo 

pažinimas Panemunės pilių kelyje". 3 prioritetas. 

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas. Lektorė – Justina 

Rebždienė, edukatorė amatininkė, Raudondvario 

dvaras 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

mokestis – 1,00 eur 

12 d. 14 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Tarptautinių projektų rengėjų/vykdytojų 

pasitarimas 
Darbotvarkėje: rajono metodinio būrelio steigimas ir 

veiklos organizavimo 2018 - 2019 m. m. klausimai. 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

24 d. 15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 

2018 - 2019 m. m. ir kt. klausimai 

Ramunė Misiūnienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

KITA VEIKLA 

Spalio 8-12 d.  

Tarptautinio projekto Nordplus Junior projekto 
“Back to the Nature for Sustainable Future” Nr. 

NPJP-2018/10228 partnerių susitikimas 

Projektų 

organizatorius 

Spalio 12 d. 

Edukacinis projektas ,,Išmaniųjų mokyklėlės“ 1-2 

kl. mokiniams „Teatrinės pamokos Panevėžio lėlių 

vežimo teatre” 

„Išmaniųjų 

mokyklėlės“ 

mokytojai 

Spalio mėn. 

paskutinė savaitė 
Pirmo kurso mokinių krikštynos 

I, II kurso mokiniai ir 

mokytojai, mokinių 

taryba 

Iki spalio 22 d.  
pavaduotojui 

ugdymui 

Mokinių ugdymo/si veiklų organizavimo 

netradicinėje aplinkoje planai ir finansavimo poreikis 

(planuojame iki gruodžio 31 d.). Informaciją 

pateikti pavaduotojui ugdymui 

Mokytojai 

Iki spalio 22 d.  
pavaduotojui 

ugdymui 

Edukacinių išvykų organizavimo planavimas ir 

finansavimo poreikis. Informaciją pateikti 

pavaduotojui ugdymui 

Mokytojai 

Visą mėnesį 
El. dienyno tvarkymas (tėvų kontaktai, mokinių 

lankomumo žymėjimas) 
Mokytojai 

Iki spalio 20 d. 
Mokyklos tarybos naujų narių rinkimai (tėvelių 

atstovai) 
Bendruomenė 

 


