
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS 

  

2020 m. spalio mėn.   

 

Direktorė Aida Bilinskienė 

5, 19 d. 9.30 val.  Administracijos pasitarimai 35 kab. 

5 d. 13.30 val. Šventinė popietė Tarptautinės mokytojų dienos proga 21 kab. 

6–8 d. 9–12 val. 

nuotoliniu būdu 

Nuotoliniai mokymai „Neformaliojo vaikų švietimo 

programų adaptavimas nuotoliniam darbui“ 
 

6 d. 14 val. 
Kėdainių r. savivaldybės administracijos susitikimas su 

asociacijų vadovais  

Kėdainių r. sav. 

tarybos posėdžių salė 

13 d. 10 val.  Seminaras „Turizmo renginių vadovų mokymai“ 21 kab. 

22 d. 13 val.  Mokytojų tarybos posėdis  

26 d. 13–19 val. Edukacinė išvyka  

27 d. 10 val.  

Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymo metodai, 

būdai ir formos“ modulis (praktinės patirties sklaidos 

renginys) „Patyriminis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“ 

Vilnius 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė 

5, 19 d. 9.30 val.  Administracijos pasitarimai 35 kab. 

5 d. 13.30 val. Šventinė popietė Tarptautinės mokytojų dienos proga 21 kab. 

5 d. 15 val.  
Dalyvavimas Kėdainių rajono savivaldybės METŲ 

MOKYTOJO premijos įteikime ir šventiniame koncerte 
Akademija 

6–8 d. 9–12 val. 

nuotoliniu būdu 

Nuotoliniai mokymai „Neformaliojo vaikų švietimo 

programų adaptavimas nuotoliniam darbui“ 
 

8 d. 12–16 val.  

nuotoliniu būdu 

Virtuali konferencija „Nestabilus ryšys: santykiai ir 

ugdymas nuotolinio mokymosi realybėje“  
 

13 d. 10 val.  Seminaras „Turizmo renginių vadovų mokymai“ 21 kab. 

22 d. 13 val.  Mokytojų tarybos posėdis  

26 d. 13–19 val. Edukacinė išvyka  

27 d. 10 val.  

Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymo metodai, 

būdai ir formos“ modulis (praktinės patirties sklaidos 

renginys) „Patyriminis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“ 

Vilnius 

28 d.  

NVŠ programos ,,Aš galiu“ 3 ir 4 k. mokinių edukacinė 

išvyka į Vilnių pagal Kėdainių rajono savivaldybės 

finansuojamą vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo 

vaikų švietimo veiklų programą ,,Pažįstu Lietuvą“ 

Vilnius 

3, 10, 24 d. 

Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamos vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

programos ,,Atrask, pažink, išmok“ veiklų vykdymas 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys 

5, 19 d. 9.30 val.  Administracijos pasitarimai 35 kab. 

22 d.  
Kvalifikacijos kėlimo kursai „Supaprastintų viešųjų 

pirkimų vykdymo aktualijos 2020 m.“ 
Kaunas 

26 d. 13–19 val. Edukacinė išvyka  

 


