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 PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2019 m. spalio 31 d.  

įsakymu Nr. V-120 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/ 
 

2019 m. lapkričio mėn. planas 
 

Eil. 

Nr. 
Laikas, vieta Renginio pavadinimas, lektorius, atsakingas Pastabos 

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

6 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras raštvedžiams, ugdymo įstaigų pavaduotojams, 

pageidaujantiems pedagogams: 

„Dokumentų valdymo reforma švietimo įstaigose: pasikeitimai 

nuo 2020 metų“. 
 

Lektorė - dr. Virginija Chreptavičienė, Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 

 Dalyvio 

mokestis –

24,00 eur 

2.  

8 d. 14 val. 

 

Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras, 

Senosios Rinkos a. 12, 

Kėdainiai 

Konferencija lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei 

pageidaujantiems mokytojams, vadovams, gimnazistams: 

„Žemė prašo nepamiršti vardų“. 
 

Pranešimų temos ir pranešėjai: 

 Knygos „Žemė prašo nepamiršti vardų“ ir Stasio Padalevičiaus 

fotografijų parodos „Vienkiemių likimas“ pristatymas.  

Mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių krašto muziejaus 

daugiakultūrio centro vadovė. 

 Gyvenamųjų vietovių vardai – nematerialusis šalies kultūros 

paveldas.  

Dr. Filomena Kavoliutė ,Vilniaus universitetas. 

 Maršrutas „Spindulių kloniai –Light House“, kita stotelė – B23.  

Rita Urnėžiūtė, žurnalas „Gimtoji kalba“. 

 Renginių pristatymas.  

Mokytoja metodininkė Viktorija Naujokienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija; mokytoja Jurgita Čeidaitė, Kėdainių r. Akademijos 

gimnazija; mokytoja ekspertė Aldona Šliažaitė, Kėdainių jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centras.  

Konferencijos organizatorė – Rūta Švedienė, Kėdainių r. 

savivaldybės administracijos vyr. specialistė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

3.  

11 d. 9 val. 

 

Psichologo 

kabinetas, 

Želvos g. 10, 

Kaunas 

Gerosios patirties renginys rajono ugdymo įstaigų psichologams: 

„Nedirektyviosios žaidimų terapijos įvadas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorė – Dalia Guzaitienė, Europoje sertifikuota sveikatos 

psichologė, psichoterapeutė ir žaidimo terapeutė. 
 Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

14,00 eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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4.  

13 d. 13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogams:  

„Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo amžiaus vaikams“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Seminaro turinys: 

 Ritmas – kodėl jis toks svarbus mūsų gyvenime, kuo jis naudingas 

vaikams? 

 Ritmavimo panaudojimo muzikos užsiėmimuose įvairovė ir  

galimybės; 

  Praktinės žinios apie įvairias naujas raiškos galimybes organizuojant  

ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinį ugdymą.  

 

Lektorė –  vyr. mokytoja Daiva Štarevičiūtė, Kauno l/d „Daigelis“. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

15,00 eur 

5.  

14 d. 10 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Puriena“, 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams:  

„Netradicinių edukacinių erdvių lauke kūrimas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Seminaro turinys: 

 Pedagogų kūrybiškumas kuriant netradicines edukacines lauko erdves; 

 Vaikų pasaulio pažinimo smalsumo skatinimas netradicinėse 

edukacinėse erdvėse. Kūrybingas pozityvios komunikacijos metodų 

taikymas sprendžiant kolizines vaikų ugdymo(si) situacijas; 

 Gerosios patirties sklaida kuriant netradicines edukacines lauko erdves 

ir sėkmę darbe lemiantys veiksniai. 

 

Lektorė – socialinių mokslų dr. docentė Sigita Burvytė, VšĮ „Vaikų 

ugdymas“ direktorė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

6.  

18 d. 10 val. 

 
Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras, 

Šėtos g. 105, 

Kėdainiai 

 Seminaras šalies profesinio mokymo įstaigų statybos darbų 

profesijos mokytojams ir profesinį mokymą organizuojantiems 

vadovams: 

„Finansinio raštingumo integravimas į apdailininko 

(statybininko) profesinio mokymo programą“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektoriai: profesijos mokytoja ekspertė Vida Radavičienė; 

profesijos mokytoja metodininkė Laimutė Dulkinienė; profesijos 

mokytoja metodininkė Rima Pužauskienė; mokytoja metodininkė 

Živilė Matukienė, Kėdainių profesinio rengimo centras. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

7.  

18 d. 13 val.  

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys etikos mokytojams ir pageidaujantiems 

pedagogams: 

„Sėkminga pamoka“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - vyr. mokytoja Aušrelė Sereikienė, Kėdainių r. Mikalojaus 

Katkaus gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


 

3 

 

8.  

18 - 19 d.  

13 val. 

 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija, 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai I-ojo srauto dalyviams. 

 
Kursų programa patvirtinta ŠMSM ministro įsakymu Nr. V-947, 2015-09-

02. Programos trukmė – 60 akademinių valandų (32 teorijos ir 16 

praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų). Viso – 6 

dienos.  
 

Lektoriai – Šiaulių universiteto dėstytojų komanda. 

 
Vilija Girdauskaitė  

 

Dalyvauja 

užsiregistravę.  

 

 

Dalyvio 

mokestis – 

12,00 eur 

(už vieną 

dieną) 

9.  

Datą 

patikslinsime 

  
VšĮ „Prasminga 

vaikystė“, 

Vytauto  g. 25,  

Vilnius 

Išvykstame 8 val. 

nuo Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnybos, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams 

dirbantiems pagal „Kimochis“ programą:  

„Raktas į vaiko jausmų ir emocijų pasaulį – socialinio emocinio 

ugdymo programa „Kimochis“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas. 

 

Lektorės: Gintarė Visockė - Vodlugė, VšĮ „Prasminga vaikystė“ 

vadovė; mokytoja metodininkė Audronė Gailiuvienė, Kėdainių l/d 

„Aviliukas“. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

11,00 eur 

10.  

20 d. 13 val. 

 
Kėdainių r. 

Vilainių mokykla-

darželis „Obelėlė“, 

Melioratorių g. 26, 

Vilainių k.  

Gerosios patirties renginys pradinių klasių mokytojams: 

„Eksperimentai ir bandymai 1 – 4 klasėse“.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: Danutė Navajauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; mokytoja metodininkė Violeta Lukoševičienė, mokytoja 

metodininkė Jolanta Klevinskienė, vyr. mokytoja Asta Jasiūnienė, 

Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

11.  

20 d. 13 val. 

 
Kėdainių muzikos 

mokykla, 

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos pedagogams: 

„Jaunasis atlikėjas ir scena“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė, Šiaulių I-oji 

muzikos mokykla, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija. 

 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

12.  

20 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 
„Vaikystė“, 

Mindaugo  g. 21, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių l/d „Vaikystė“ pedagogams: 

„Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinių 

ypatybių testavimas ir ugdymas." 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - vyr. mokytoja Rita Kerzienė, LSU Kėdainių "Aušros" 

progimnazija. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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13.  

26; 27; 28 d. 

13 val. 

 
Kėdainių l/d 
„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei ugdytinių tėvams: 

,,Etninės kultūros ir papročių puoselėjimas darželyje“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorės: meninio ugdymo mokytoja metodininkė Jadvyga 

Railienė;  vyr. socialinė pedagogė Ramunė Linkevičienė; mokytoja 

Vilma Marušauskienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

14.  

25 d. 10 val. 

 
Kėdainių l/d 
„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

„Vaikų autistų komunikacinių gebėjimų ugdymas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorės: specialioji pedagogė - logopedė metodininkė Rasa 

Merkelienė,   Kėdainių l/d „Vyturėlis“; vyresnioji specialioji 

pedagogė- logopedė Jūratė Amalevičienė, Kėdainių r. Josvainių 

gimnazija. 

 
 Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

15.  

25 d.  13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

,,Rengiamės lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui: patarimai 

ir pagalba abiturientui kaip struktūruotai pasirengti VBE”. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Seminaro turinys: 

 Kaip analizuoti privalomuosius kūrinius? 

 Kaip kartoti  rašybą, sintaksę? 

 Kaip tobulinti teksto raišką? 

 Kaip planuoti teksto kūrimą, kaip jį  redaguoti? 

 Koks pasiektas rezultatas ir kokių gebėjimų dar reikia įgyti? 

 

Lektoriai: Alius Avčinikas, Vilniaus Užupio gimnazijos mokytojas, 

M. Lukšienės premijos laureatas, programos ,,Renkuosi mokyti“ 

alumnas, vadovėlių autorius; Aušra Smaleckienė, Vilniaus Užupio 

gimnazijos mokytoja, vadovėlių autorė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

18,00 eur 

16.  

26 d.  13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita rajono ugdymo karjerai specialistams, pageidaujantiems 

pedagogams: 

,,Mokymosi veiklų įvairovė ugdymo karjerai pamokoje“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorė – vyr. socialinė pedagogė, ugdymo karjerai konsultantė 

Ilona Jakienė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

17.  

26 d. 12 val. 

 
Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla, 

Barupės g. 2,  

Labūnava 

Paskaita Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Kokių gebėjimų, kompetencijų turi turėti mokytojas nuolat 

besikeičiančioje ugdymo įstaigoje?“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorė – edukologijos magistrė Aušra Nesterovienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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18.  

27 d.  13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras matematikos mokytojams: 

„Efektyvaus mokymo(si) metodai“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas. 

Seminaro turinys: 

 Efektyvaus mokymo(si) apibrėžimas, fiziologinės ir psichologinės 

kliūtys; 

 3K principas: kartoti, konspektuoti, kalbėti; 

 LAIVas ir Leitnerio metodikos; 

 Atraminiai konspektai; 

 Integracija, vertinimas; 

 Matematikos mokymo metodai ir ypatumai. 

 

Lektorius - Andrius Berniukevičius, VšĮ „Vilnius International 

Meridian School“. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

20,00 eur 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

19.  

Lapkričio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Josvainių gimnazijos; 

 Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

 Kėdainių r. Šėtos gimnazijos; 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos;  

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“; 

 Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

  

 Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė,  

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

Gruodžio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazijos. 

 

 Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Jurgita Sinickienė,  

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki 

lapkričio 25 d. 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

20.  

5 d. 15.30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas: metodinės 

priemonės pristatymas; pratybos 1-ai klasei „Smart kids 1“. 

 

Pranešėja – Agnė Milašienė, Kėdainių kalbų mokyklos mokytoja 

metodininkė. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

21.  

12 d. 14 val. 
 

Šv. Juozapo 

parapijos salė, 
Didžioji g. 21, 

Kėdainiai 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Zita Kairaitytė 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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22.  

19 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui 

metodinio susivienijimo pasitarimas. 

 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2019 - 2020 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Regina Bičkienė 

 Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

23.  

27 d. 14.30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono klasių auklėtojų metodinio būrelio steigiamasis 

susirinkimas. 

 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2019 - 2020 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

24.  

15 d. 15 val. 

 
Kėdainių M. 

Daukšos viešosios 

bibliotekos 

Jaunimo ir vaikų 

skyrius, 

Didžiosios Rinkos 

a.4, Kėdainiai 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos renginys „Visuomenė 360“, 

skirtas tolerancijos dienai paminėti. 

 

 

 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Martyna Pikelytė 

Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauti 

kviečiami 

rajono bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokinių 

savivaldos 

institucijų 

nariai. 

25.  

14 d.  

15.30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų narių Vadovų klubo pasitarimas. 

 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Martyna Pikelytė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

26.  

22 d. 10 val. 

 
Litexpo 

Laisvės pr. 5,  

Vilnius 

Išvykstame 

 7.30  val. nuo 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių r. priešmokyklinio ugdymo pedagogų išvyka į parodą    

„Vaikų šalis“.   

 

Organizatorė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

Inga Župerkienė, Kėdainių r. priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkė. 

Registracija: 

iki spalio 13 d. 
el p.:  

ingazup@gmail.

com 

 

 Informacija 

tel.: 

8 670 67720 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:ingazup@gmail.com
mailto:ingazup@gmail.com
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27.  

26 d.  9.30 val. 

 
Kėdainių arena, 

Basanavičiaus g. 1a 

Kėdainiai 

Vaikų respublikinės sportinės žaidynės „Nykštukų šėlsmas“. 

Dalyvauja: 

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“,  

 Kėdainių  l/d ,,Vyturėlis“,  

 Kėdainių l/d „Aviliukas“,  

 Kėdainių l/d „Žilvitis“,  

 Kėdainių l/d „Pasaka“,  

 Kėdainių l/d „Vaikystė“,  

 Kėdainių l/d „Puriena“,  

 Kėdainių l/d „Varpelis“,  

 Radviliškio r. Šeduvos lopšelis darželis,  

 Ukmergės l/d ,,Nykštukas“. 

 

Organizatorės: auklėtoja metodininkė Audronė Jonavičienė, 

Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“; auklėtoja metodininkė Daiva 

Kasperiūnienė, Kėdainių l/d „Pasaka“; auklėtoja metodininkė Ina 

Gustienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“; vyr. auklėtoja Jolanta 

Kasperavičienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

28.  

5 d. 

8.55 – 9.40 val. 

 
Kėdainių  

J. Paukštelio 

progimnazija 

Vilniaus g.11, 

Kėdainiai 

Atviros pamokos: „Įtraukusis ugdymas matematikos pamokose“ 

(2b, 3b, 3c kl.).  

 

Pamokas veda: mokytoja metodininkė Vilija Baltrūnienė, mokytoja 

metodininkė Auksė Kavaliauskienė, mokytoja metodininkė Jūratė 

Štaraitienė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 

Išankstinė 

registracija tel.: 
8 616 94419. 

Maksimalus 

dalyvių skaičius 

– 3. 

29.  

11 d. 
Kėdainių „Ryto“  

progimnazija, 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos ir Kėdainių kalbų mokyklos renginys, skirtas 

Šv. Martyno dienai. 

Organizatorė – vyr. vokiečių kalbos mokytoja Daiva Chmeliauskienė, Kėdainių 

„Ryto“ progimnazija. 

30.  

11 d. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Mokymai LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenei: „Stresas ir 

įtampa – išbūti ir įveikti“ (Visuomenės sveikatos rėmimo projektas: „Jausmų ir 

emocijų labirintuose – 2“). 

 

Lektorius - Evaldas Karmaza. 

 

31.  

12 d. 9 val. 

 

Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras, 

Senosios Rinkos a. 

12, Kėdainiai 

Protų mūšis skirtas Lietuvos laisvės kovoms atminti. 

Eiga: 5 turai (kiekviename ture po 10 klausimų). 

Dalyviai: Kėdainių miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

komandos (sudarytos iš 8 - 9 kl. mokinių). Komandą sudaro 6 

mokiniai. 

Organizatorius - Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras. 

Registracija iki 

lapkričio 6 d. 
tel.: 5 17 78 arba 

el. p.: 

daugiakulturis@

gmail.com 

 

Priedas 1 

(nuostatai) 

daugiakulturis@gmail.com
daugiakulturis@gmail.com
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32.  

15 d. 

 
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazija,  

Jaunimo g. 2, 

Akademija , 

Kėdainių r. 

Respublikinė 6 - 12 kl. mokinių konferencija „Skaičiai aplink 

mus“. 

 

 

Organizatorius - Kėdainių rajono Akademijos gimnazija. 

Priedas 2 

(nuostatai) 

33.  

28 d.  

 
Kėdainių l/d 
„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Advento vakaras ,,Stebuklo belaukiant“. 

 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 

34.  

28 d. 9 val. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono švietimo įstaigų  pradinio  ugdymo mokinių 

konferencija: 

„Sveika šiandiena-sveikesniam rytojui“. 

 

Organizatorius - LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

Priedas 3 

(nuostatai) 

35.  

28 d. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Praktiniai asmeninio tobulėjimo ir atsipalaidavimo užsiėmimai „Laikas sau“ 

(Neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektas „Aktyvi bendruomenė – stipri 

bendruomenė“).   

 

Užsiėmimus veda: Jolita Gvergždienė ir Eglė Kuprijanovienė, LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazija. 

 

36.  

29 d. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Kūrybinės dirbtuvės: „Tapome jausmus“.  

 

 

Užsiėmimą veda - Marija Burneikienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

VI. PARODOS 

 



 

9 

 

_______________________________________ 

37.  

Lapkričio mėn. 

 
Kėdainių kalbų 

mokykla,  

Pirmūnų g. 13 A , 

Kėdainiai 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Meška – 

Berlyno simbolis“. 

 

Parodą parengė: vyr. mokytoja Daiva Chmeliauskienė, mokytoja metodininkė 

Audronė Rudienė, mokytojas metodininkas Audrius Vasiliauskas,  Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 

 
 

38.  

Lapkričio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Pasaka“ ugdytinės Militos Adomavičiūtės fotografijų paroda 

„Rudenėlio suktuke“. 

 

Parodą parengė – Rasa Juknevičienė, Kėdainių l/d. 

 
Danutė Čeidienė 

 

39.  

Lapkričio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos IV kl. mokinės Akvilės Lukošiūtės  fotografijų 

paroda  „Sustabdytas laikas“. 

 

Parodą parengė –  mokytoja metodininkė Daiva Nurdinova, Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazija. 

 
Danutė Čeidienė 

 

40.  

Lapkričio mėn. 

 
Kėdainių r. 

savivaldybės M. 

Daukšos viešoji 

biblioteka,  

Didžiosios Rinkos 

a. 11, Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų iš gamtinės 

medžiagos paroda ,,Rudenėlio ir kūrybos žaismas“. 

 

Parodą parengė: vyr. mokytoja Laima Ivaškevičienė, vyr. mokytoja Birutė 

Palažina, vyr. mokytoja Vilija Vaitkevičienė, mokytoja Vilma Marušauskienė. 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“.  

 

41.  

11-24 d. 

 
Kėdainių r. 

savivaldybės 

Visuomenės 

sveikatos biuras, 

Budrio g. 7. 

Kėdainiai 

 

Kėdainių l/d „Varpelis“ ugdytinių darbų paroda „Mano profesija“.  
 

Parodą parengė: priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Odeta Stankevičienė,  

mokytoja metodininkė Rita Klimakova, Kėdainių l/d „Varpelis“. 


