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PASITARIMAI 

Kiekvieną 

trečiadienį 

13.15 val. 21 

kab. 

Darbo grupės pasitarimai dėl NVŠ programų tobulinimo, 

bendruomenės apklausų apie ugdymo kokybę  
Darbo grupė 

5 d. 14 val. Kovo 11-osios minėjimo darbo grupės pasitarimas Darbo grupė 

14 d. 13 val. 
Lietuvių kalbos dienai skirtų renginių organizavimo darbo 

grupės pasitarimas 
Aida, Dalia 

18 d. 9.30 val. Administracijos pasitarimas 

Aida, Dalia, 

Tomas, 

Aurelija 

19 d. 10 val. 

Kėdainių 

muzikos mokykla 

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorių ir jų 

pavaduotojų ugdymui susirinkimas „NVŠ mokyklų veiklos 

kokybės vertinimas“ 

Aida, Dalia 

26 d. 14 val. 
Mokinių kūrybinių darbų knygelės rengimo darbo grupės 

pasitarimas 
Darbo grupė 

Data bus 

tikslinama 

Neformaliojo švietimo pažymėjimų įteikimo organizavimo 

darbo grupės pasitarimas 

Izolina ir 

darbo grupė 

METODINĖ VEIKLA, RENGINIAI 

1 d. 12.30 val. 

Panevėžio r. 

Velžio gimnazija, 

Žemdirbių g. 15, 

Velžys, 

Panevėžio raj. 

Paskaita Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams „Aktyvių 

mokymo/si metodų svarba mokant užsienio kalbų“.  

1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, 

stebėjimas, vertinimas, skatinimas.  

Lektorė - mokytoja metodininkė Vaida Šiaučiūnė, Panevėžio r. 

Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai 

Kovo 1-6 d. Lietuvių ir užsienio kalbų konkursas ,,Kalbų kengūra‘2019“ Mokiniai 

6 d. 15.30 val. 

aktų salė 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimo renginiai (8-11 

klasių mokiniams)  
Laimutė 

6, 13, 20, 27 d. 

18 val. Vaikų ir 

jaunimo 

biblioteka 

Komandos ,,Kalbinukai“ dalyvavimas protų mūšyje 

EUROPROTAS 

II kurso 

mokinių 

komanda 

11 d. 15 val. 

Kėdainių arena 

Šventė TAIP SKAMBA LIETUVA, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.  

Dalyvaus Kėdainių r. sav. vaikų ir jaunimo mėgėjų meno 

kolektyvai ir mušamųjų instrumentų grupė RITMAS KITAIP 

(Šiauliai) 

Darbuotojai, 

mokiniai 

14 d. 10 val. 

25 kabinetas 
Privalomieji higienos įgūdžių mokymai 

Darbuotojai 

pagal sąrašą 
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19 d. 10 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ketinantiems tapti ugdymo įstaigų vadovais ir 

dirbantiems švietimo įstaigų vadovams „Šiuolaikinės mokyklos 

vadyba: ypatumai, mokyklos bendruomenės potencialas ir jo 

panaudojimo galimybės“.  

2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. Tai 1-asis seminaras iš 

šešių seminarų ciklo (bendra trukmė – 36 akad. val.).  

Lektorius – dr. Gintautas Cibulskas, Kauno technologijos 

universitetas 

Aida 

22 d. 14 val. 

Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras, Senosios 

Rinkos a. 12, 

Kėdainiai 

Konferencija lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei 

pageidaujantiems mokytojams, vadovams, gimnazistams 

„Vietovardžių metai“.  

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas. 

Konferencijos organizatorė – Rūta Švedienė, Kėdainių r. 

savivaldybės administracijos vyr. specialistė 

Dalia 

Data bus 

tikslinama 

Lietuvių kalbos dienai skirtas renginys ,,Lietuvių kalba, kultūra, 

tradicijos“ 
Darbo grupė 

Kovo mėn. 
Tarptautinė projektinė veikla (pasirengimas projekto partnerių 

susitikimui) 
Ieva  

27 d. 15 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita anglų kalbos mokytojams „Kritinio mąstymo, 

kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas anglų 

kalbos pamokose“.  

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas.  

Lektorė - mokytoja metodininkė Rūta Alminienė, Šiaulių 

Didždvario gimnazijos užsienio kalbų skyriaus vedėja 

Registracija: 

https://www.s 

viesa.lt/node/

1 5514 

Pažymėjimus 

išduos UAB 

„Šviesa“ 

27 d. 13 val. 

Kėdainių J. 

Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g.11 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

mokinių poezijos (anglų kalba) skaitovų konkursas „Metų 

laikai“. Organizatorius - Kėdainių J. Paukštelio progimnazija 

Agnė  

Balandžio mėn. 
Pasidalinimas darbo su išmaniąja lenta patirtimi ,,Kolega-

kolegai“ 
Agnė, Dolores 

Balandžio 16 d. 
Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 6–ų kl. 

mokiniams 
 

Balandžio mėn. 
Kėdainių rajono mokinių užsienio kalbų šventė „Europietiškos 

dainos fiesta 2019“ 
 

Balandžio mėn. Kėdainių rajono 8-ų kl. mokinių rusų kalbos olimpiada  

Gegužės 9 d. 
Rajoninės anglų kalbos poezijos ir dramos šventė „Poetry And 

Drama Make Us Feel Happy“ 

Registracija 

iki balandžio 

15 d. 

Gegužės 10 d. 
Kėdainių rajono 5-12 kl. mokinių rusų kalbos meninio skaitymo 

konkursas 
 

Gegužės mėn. Kėdainių rajono 6 ir 8 kl. mokinių anglų kalbos konkursas  

 


