
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1V-31 

 

VEIKLOS PLANAS 
 

2019 M. GEGUŽĖS MĖN. 

DATA, 

LAIKAS, 

VIETA 

PASITARIMAI 
ATSAKINGI/ 

DALYVIAI 

6 d. 9.30 val. Pasitarimas dėl mokyklos veiklos viešinimo  
Aida, Akvilė, 

Dalia, Tomas 

13, 27 d.  

9.30 val. 
Administracijos pasitarimai 

Aida, Dalia, 

Tomas, Aurelija, 

Akvilė 

8 d. 

Kėdainių rajono 

savivaldybė 

Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 

m. rengimo darbo grupės pasitarimas 
Aida 

9 d. 13 val. 

Daugiakultūris 

centras 

Kėdainių rajono nevyriausybinių organizacijų 

susirinkimas-pasitarimas   
Aida 

13 d. 14 val. 

Kėdainių rajono 

savivaldybė 

NVŠ įstaigų vadovų susitikimas su Kėdainių rajono 

savivaldybės meru V. Tamuliu 
Aida 

9, 15 d. 14 val.  
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo 

šventės organizavimo darbo grupės pasitarimai 
Darbo grupė 

16 d. 14 val.  Ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimas Darbo grupė 

28 d. 13.00 val. 

Mokytojų tarybos posėdis 

1. Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų 

išdavimo 

2. Dėl ugdymo kokybės rezultatų aptarimo 

(apklausų duomenys) 

3. Dėl tarptautinių projektų 

Aida, Dalia 

METODINĖ VEIKLA  

(KONKURSAI, SEMINARAI, MOKYMAI, KONFERENCIJOS) 

   

Iki 4 d. 
NVŠ programų baigiamųjų pamokų grafiko 

rengimas 
Dalia 

8 d. 12 val. 

Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ 

P. Lukšio g. 9 a. 

Kėdainiai 

 

Paskaita Kėdainių l/d „Aviliukas“ pedagogams: 

„Archeologijos panaudojimo galimybės 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje: archeologiniai 

eksperimentai“. 3 prioritetas. Pedagoginių 

darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorės: mokytoja metodininkė Agnė Milašienė, 

Kėdainių kalbų mokykla; mokytoja metodininkė 

Gitana Juodienė, mokytoja metodininkė Ina 

Gustienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“ 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

Agnė 

Gegužės mėn. 
Atviros pamokos programų ,,Žingsnelis“ ir 

,,Pirmieji žingsniai“ mokiniams darželiuose  

Agnė, Aistė, 

Laima, Loli 

Gegužės mėn. 
Baigiamosios pamokos su tėveliais programos ,,Aš 

kalbų pasaulyje“ Žingsnis pirmyn“ mokiniams 
Rima, Aistė 
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9 d. 14 val. 
Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Leksika mokykloje. Lietuvių kalbos žodyno 

turtinimo būdai ir priemonės“. 3 prioritetas. 

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas. Lektorė – prof. dr. Elena 

Jolanta Zabarskaitė, Vilniaus Kazimiero 

Simonavičiaus universitetas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

10 d. 10 val. 

Kauno „Saulės“ 

gimnazija 

Konferencija „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės 

tobulinimas ugdytinio pažangai“ 
Aida 

10 d. 8.30 val. 
Seminaras „Kalbos kūrybiškumo metodas: idėjos, 

apie kurias neįtarėme“ 
Dalia 

14 d. 11.30 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

Pirmūnų 13A, 

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas 

Dalyvauja 

Rimos, Agnės  

ir Ievos mokiniai 

14 d. 13 val. 
Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams: „Pasakos vaikams – sekti, 

išveikti, įtraukti“. 3 prioritetas. Pedagoginių 

darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas.  

Lektorė – Kristina Savickytė–Damanskienė, kino ir 

teatro aktorė, teatro pedagogė 

Registracija: 

www.semiplius.l

t Dalyvio 

mokestis – 20,00 

eur 

15 d. 10 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Seminaras „Komandinis darbas, mokyklos 

galimybės ir tam reikalingos sąlygos“ (lektorius G. 

Cibulskas) 

Aida 

15 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras, 

Senosios Rinkos 

a. 12, Kėdainiai 

Respublikinė konferencija savivaldybių 

administracijų švietimo padalinių vadovams ir 

specialistams, pedagoginių psichologinių/švietimo 

pagalbos tarnybų ir švietimo įstaigų vadovams, 

švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, 

tėvams: „Ypatingi vaikai ir jų ugdymas“. 3 

prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas. Lektoriai: 

prof., soc. m. dr. Jonas Ruškus, Jungtinių Tautų 

Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas, Vytauto 

Didžiojo universitetas; Jūratė Baltuškienė, Paramos 

vaikams centro psichologė, projektų vadovė; Indrė 

Bakanienė, LSMU ligoninės Kauno klinikos filialo 

vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ neurologė; 

Kristina Košel-Patil, Lietuvos autizmo asociacijos 

„Lietaus vaikai” valdybos narė; Kristina de Vitte, 

LSMU lektorė, mama 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis 

– 14,00 eur 

 

Dalia 

16 d. 14 val. 
Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras, 

Šėtos g. 105, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys projektų 

vadovams/vykdytojams, švietimo įstaigų vadovams, 

pedagogams: „Tarptautinių projektų kokybės 

užtikrinimas”. 2 prioritetas. Įrodymais grįstas 

mokymas. Darbo grupėse temos:  projekto 

vertinimo įrankiai ir būdai: kokie ir kaip parinkti 

tinkamiausius?  projekto komanda: vaidmenys ir 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

 

Ieva 
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dalyvių parengimas;  projekto dalyvių susitikimų 

organizavimas: į ką atkreipti dėmesį? Kokie 

svarbiausi vaidmenys? Kaip įvertinti partnerių 

patikimumą?  projekto rezultatai ir poveikis 

įstaigai: sėkmės ir nesėkmės, geroji ir blogoji 

patirtis;  projekto biudžeto vadyba: į ką atkreipti 

dėmesį?  projektų sklaidos būdai ir priemonės;  

kaip užtikrinti projekto tęstinumą, tvarumą?  

Iki 17 d. Įskaitų tvarkaraščių rengimas Dalia 

23 d. Kaunas 
Baigiamosios pamokos neformaliojo švietimo 

programų 5-6 kl. mokiniams. Edukacija Kaune 
Ieva, Rima 

Iki 27 d. 

Kalbų mokyklos komandos suformavimas 

mažosioms olimpinėms žaidynėms Sporto centre 

(NVO projektas „Bendrystės kodas KSMD“) 

Darbo grupė 

29 d. 14 val. 

Daugiakultūris 

centras 

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo 

šventė 
Darbo grupė 

31 d.14 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

NVŠ programų ,,Išmaniųjų mokyklėlė-4“, ,,Aš 

kalbų pasaulyje. Žingsnis pirmyn-4“, ,,Kalbų 

šalyje-7“, ,,Moki žodį-7 kl.“ mokinių išleistuvės 

Gitana, Audrius, 

Jovita, Aistė, 

Rima, Nijolė 

31 d. 10 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys (paskaita) visų dalykų 

mokytojams, norintiems motyvuoti mokinius 

mokytis užsienio kalbos ir minimaliai mokantiems 

užsienio kalbą (B2 lygis), kalbų mokytojams, 

norintiems bendradarbiauti su kitų dalykų 

mokytojais: „Gerosios patirties pristatymas 

taikant CLIL (integruotas dalyko ir užsienio 

kalbos mokymas) metodus“. 3 prioritetas. 

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas.  
Trumpa anotacija: 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. Lektorė – dr. Šarūnė Morkūnaitė–Haimi, Kauno 

jėzuitų gimnazijos biologijos/biotechnologijų mokytoja 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

 

Aistė, Agnė, Dalia 

19-24 d. 
Nordplus projekto „Atgal į gamtą dėl darnios 

ateities“ susitikimas Danijoje 

Mokinius lydi 

Agnė ir Dalia  

Gegužės mėn. 
Informacija apie priėmimą ir vykdomas mokymo 

programas viešojoje erdvėje 

Akvilė, Dalia, 

Aida 

Gegužės–

rugsėjo mėn. 

Prašymų dalyvauti neformaliojo vaikų ir 

suaugusiųjų švietimo programose nuo rugsėjo 1 d. 

registravimas 

Akvilė 

Pagal atskirus 

susitarimus 

Iniciatyvos-projekto „Pasaulio kultūrų virtuvė" 

pristatymas verslo atstovams ir paramos rinkimas 
Tomas 

 


