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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. birželio mėn. 

DATA, VIETA PASITARIMAI DALYVIAI  

1–23 d. 
Neformaliojo švietimo programų rengimas, 

koregavimas, papildymas, vadovėlių poreikis 
Mokytojai  

3 d. 14 val. 

(nuotoliniu būdu) 

Gerosios patirties renginys Kėdainių rajono kalbos 

mokytojams „Geros pamokos link“  

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė. Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur 

7 d. 11 val. 
Darbo grupės pasitarimas dėl NVŠ programos ,,Aš 

galiu“ baigimo pažymėjimų išdavimo šventės 
Izolina ir darbo grupė 

10 d. 13 val. 

21 kab. 
Pasitarimas dėl ugdymo plano Aida ir darbo grupė 

16 d. 13 val. Darbo grupės pasitarimas dėl KM 30–mečio renginių Rima ir darbo grupė 

17 d. 10 val. 
Darbo grupės pasitarimas dėl SCRATCH programos 

rengimo 
Darbo grupė 

17 d. 9–14 val. 

Dalyvavimas atnaujintos pretendentų į švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus 

kompetencijų vertinimo metodikos išbandyme 

Aida 

18 d. 10 val. 

24 kab. 

,,Išmaniųjų mokyklėlės“ mokytojų pasitarimas dėl 

NVŠ programos atnaujinimo, papildymo 

Agnė, Aistė, Gitana, Jovita, 

Loli, Dalia 

21 d. 10 val. 

Kalbų mokykla 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo 

procesas: strategijų ir metodų beieškant“ modulis 

(paskaita) Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams 

„STEAM metodų taikymas lauko pedagogikoje“ 
Lektorės: Agnė Milašienė, Aistė Komisoraitienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt  

23 d. 9.30 val. 

35 kab. 
Administracijos pasitarimas 

Aida, Dalia, Tomas, 

Aurelija, Akvilė 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

2 d. 10 val. 
NVŠ programos ,,Kalbų šalyje“ ir ,,Moki žodį...“ (7 

kl.) mokinių edukacinė išvyka į Vilnių 
Ieva, Akvilė 

3 d. 15–17 val. 

Socialinių mokslų kolegija (SMK) kartu su švietimo 

pokyčių judėjimu Eduaction kviečia dalyvauti 

forume „Skaitmenizacijos realybė“ 

Dalia, Aida, Loli 

4 d. 14 val. 
NVŠ ,,Išmaniųjų mokyklėlė“ 1–2 kl. mokinių 

edukacinė išvyka į Josvainių žirgyną 
Loli, Agnė, Aistė 

4 d. 14 val. 

(nuotoliniu būdu) 

NVŠ programos ,,Išmaniųjų mokyklėlė“ 3–4 kl. 

mokinių edukacinis užsiėmimas ,,Krentanti 

žvaigždė“ 

Gitana, Jovita 

10 d. 

15.30–17.00 val. 

Nuotolinis renginys – diskusija „JST programos 

įgyvendinimas: PO kuratorių patirtys“, kurios metu 

savo gerosiomis patirtims apie programos 

įgyvendinimą, veiklų planavimą, savanorių įtraukimą 

į organizaciją ir kt. dalinsis kolegos kuratoriai iš 

skirtingose Lietuvos vietovėse veikiančių PO   

Dalia, Akvilė 

http://www.semiplius.lt/


 
11 d. 14 val. 

M. Daukšos 

viešosios bibliotekos 

kiemelis 

NVŠ programos „Aš galiu“ baigimo pažymėjimų 

įteikimo šventė 
Bendruomenė 

Iki 15 d. 2021–2022 m. m. mokytojų krūvio projekto rengimas Dalia 

Iki 18 d. 
Ataskaitų už individualiai sutartą veiklą rengimas ir 

pateikimas direktoriaus pavaduotojui ugdymui  
Mokytojai 

22 d. 

Druskininkai 

Dalyvavimas Kėdainių r. neformaliojo ugdymo 

asociacijos projekte 
Aida, Dalia 

25 d. 8 val. 
Edukacinė išvyka į Nidą mokyklos 30–mečiui 

paminėti 
Darbo grupė 

25 d. 9.30 val. 

(nuotoliniu būdu) 

Ilgalaikės programos „Į mokinių poreikių tenkinimą 

orientuotas ugdymas“ modulis (seminaras) įvairių 

dalykų mokytojams „Kūrybiškumo ugdymas: 

metodai, priemonės ir įrankiai“  

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur 

Visą mėnesį 
Informacijos apie vykdomas neformaliojo švietimo 

programas viešinimas 
Mokytojai 

 

 

 


