
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1V-106 

VEIKLOS PLANAS 

2018 m. lapkričio mėn. 

PASITARIMAI 

5, 19, 26 d. 9.30 

val. 35 kab. 
Administracijos pasitarimas 

Aida, Dalia, Tomas, 

Aurelija 

13 d. 13.00 val.  

21 kab. 

Darbo grupės 2018 m. veiklos planui įsivertinti ir 

2019 m. projektui parengti susitikimas 
Darbo grupė 

14 d. 13.00 val.  
Ugdymo kokybės vertinimo darbo grupės 

pasitarimas 
Darbo grupė 

16 d. 12.00 val.  
Kalėdinių mokinių vedamų pamokų 1-5 kl.  

mokiniams darbo grupės pasitarimas 
Darbo grupė 

20 d. 12.30 val.  Mokytojų atestacijos komisijos posėdis Atestacijos komisija 

30 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis Mokytojai 

METODINĖ VEIKLA 

Nuo lapkričio 1 d.  
Dalyvavimas Etwinning projekte "Welcome to my 

country". Dalyviai - 4 kurso mokiniai 
Agnė ir 4 kursas 

16 d. 10.00 val. 

Kauno raj. 

Švietimo centras  

(Saulės g. 12)  

Seminaras ,,Pasirengimas pedagogo metinės 

veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

pokalbiui“. 

Lektorė: Asta Tamušauskaitė, socialinių mokslų 

srities edukologijos krypties mokslų daktarė. 

Registracija: tel. (8-37 )33 25 29, el. paštu 

info@centras.krs.lt 

Direktorius 

Kaina: 17,00 eur 

 

16 d. 14.00 val. 

Daugiakultūris 

centras, Senosios 

rinkos a. 12, 

Kėdainiai 

Seminaras istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir 

literatūros, užsienio kalbų mokytojams: „Lietuva 

Europos Sąjungoje: narystės reikšmė ir 

dabarties iššūkiai“.  

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas.  

Lektoriai: Donatas Puslys, medijų programos 

ekspertas; Simas Čelutka, Europos saugumo 

programos ekspertas; Algirdas Davidavičius, gero 

valdymo programos ekspertas, Vilniaus politikos 

analizės institutas 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur 

20 d. 11.00 val. 

Kauno raj. 

Švietimo centras  

(Saulės g. 12) 

Seminaras skirtas mokytojams, mokyklų 

vadovams, sveikatos ugdytojams „Emocinio 

intelekto ugdymas su Kimochis programa 

praktikoje“. 

Lektorė: Gintarė Visockė-Vadlugė, įmonės 

„Prasminga vaikystė“ direktorė 

Registracija: tel. (8-

37)33 25 29, el. paštu 

info@centras.krs.lt.Page

idaujantieji  

Kaina: 20 eur 



2 
 

 

20 d. 13.00 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: „Mokinių 

žinių tikrinimas ir apklausų organizavimas su 

išmaniaisiais įrenginiais, naudojantis Socrative, 

Quizizz, PollEverywhere, Quizlet Live ir kt. 

programomis“. 2 prioritetas. Įrodymais grįstas 

mokymas. Lektorė – mokytoja ekspertė Staselė 

Riškienė, Kuršėnų Pavenčių mokykla - 

daugiafunkcinis centras 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

18,00 eur 

20 d. 14.00 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys įvairų dalykų 

pedagogams: „Gerosios patirties pristatymas 

taikant CLIL (integruotas dalyko ir užsienio 

kalbos mokymas) metodus“. Trumpa anotacija: 

Europos komisija skatina kalbų mokymąsi ir kalbų 

įvairovę. Jau 2002 buvo iškeltas tikslas, kad 

Europos sąjungoje kiekvienas žmogus ankstyvame 

amžiuje išmoktų bent 2 užsienio kalbas. Europos 

tarybos Modernių Europos kalbų centras skatina 

taikyti inovatyvius kalbų mokymosi būdus. Vienas 

iš tokių būdų ir yra integruotas dalyko ir užsienio 

kalbos mokymas (CLIL). CLIL ne tik skatina 

domėjimąsi kalbų mokymusi, bet ir leidžia kalbas 

pritaikyti gilinantis į specifinius dalykus. 

Teisingas CLIL taikymas vysto ne tik antros 

kalbos, bet ir gimtosios kalbos kompetencijas. 

Pasidalinimas patirtimi taikant CLIL metodus 

padės suprasti CLIL taikymo ypatumus ir išvengti 

galimų klaidų. Renginio metu bus pristatyta 

teorinė CLIL metodo dalis ir pasidalinta CLIL 

metodo taikymo patirtimi Tarptautinio 

bakalaureato programoje. 2 prioritetas.  

Įrodymais grįstas mokymas. Lektorė – dr. Šarūnė 

Morkūnaitė-Haimi, Kauno jėzuitų gimnazijos 

biologijos/biotechnologijų mokytoja 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur 

22 d. 10.00 val. 

 Vilnius 

Tarptautinė konferencija „Felis catus ar 

rainiukas? Neformaliojo vaikų švietimo 

patirtys ir tendencijos“ 

Mokyklos direktorius 

26 d. 13.00 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras rusų kalbos mokytojams: 

„Gramatikos mokymo metodai ir priemonės 

bei tarpdalykiniai ryšiai su gimtosios kalbos 

gramatika“. 

 3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas.  

Lektorės: mokytoja metodininkė Vitalija 

Valantiejienė; mokytoja metodininkė Salomėja 

Štombergienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazija 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur 
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28 d. 12.00 val. 

Kauno raj. 

Švietimo centras 

(Saulės g. 12) 

Seminaras skirtas mokytojams, mokyklų 

vadovams, sveikatos ugdytojams „Emocinio 

intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“.  

Lektorė: psichologė Eglė Masalskienė. 

Registracija: tel. (8-37 )33 25 29, el. paštu 

info@centras.krs.lt 

Pageidaujantieji  

Kaina: 20,00 eur 

Lapkričio mėn. 

16 d. (6 klasė) 

28 d. (5 klasė)  

Atestuojamų mokytojų Ievos Brazauskaitės-

Zubavičienės ir Aistės Komisoraitienės veiklos 

stebėjimas 

Vertintojai 

29 d. 16.00 val. 

Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras, S. 

Dariaus ir S. 

Girėno g. 52, 

Kėdainiai 

Pamoka - improvizacija lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojams: „Pasivaikščiojimas su 

Sofija ir Konstantinu Čiurlioniais lietuviškumo 

ir lietuvybės takais”. 3 prioritetas. Pedagoginių 

darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. Lektorė – Violeta Bakutienė, 

lituanistė, Kalbos premijos laureatė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur 

Lapkričio mėn.  
Pasirengimas tarptautiniam pateikčių anglų kalba 

konkursui ,,Didžiuojuosi savo mokykla“ 

Agnė ir 3 IV kurso 

mokiniai 

7 d. 16.30 val. 22 

kab. 
Mokytojų vedamų pamokų stebėjimas Dalia 

KITA VEIKLA 

Lapkričio mėn.  Pilietinė akcija ,,Pasidalinkime gerumu“  
Bendruomenė, darbo 

grupė  

5–16 dienomis 
Besimokančios organizacijos apklausos vykdymas 

ir apibendrinimas  

Mokyklos direktorius ir 

darbo grupė 

22 d. 14.00 val. 

25 kab. 

Darbo tarybos rinkimai, jei bus bent 4 kandidatai 

(kandidatus siūlyti iki lapkričio 8 d.) 
Darbo grupė 

23–24 d. Vilniuje, 

LITEXPO parodų 

ir konferencijų 

centre 

Aštuntoji edukacinė paroda MOKYKLA 2018, 

skirta visai švietimo bendruomenei – mokytojams, 

mokyklų vadovams ir administracijai, ugdymo 

įstaigų steigėjams, mokiniams ir jų tėvams 

Pedagogų bendruomenė 

26 d. 14.00 val. 

Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras, 

Šėtos g. 130, 

Kėdainiai 

Tarptautinių projektų 

rengėjų/organizatorių/vykdytojų pasitarimas. 

Susipažinsime su Kėdainių profesinio rengimo 

centro vykdomų projektų patirtimi 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pagal susitarimus 
Iniciatyvos-projekto „Pasaulio kultūrų virtuvė“ 

pristatymas įmonėms, organizacijoms 
Mokyklos direktorius 

 

mailto:info@centras.krs.lt

