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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

 

 

2012 m. spalio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  2-3 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Krakių darželio, Šėtos 

socialinio ir ugdymo centro, lopšelio – darželio „Žilvitis“, 

lopšelio – darželio „Varpelis“ vaiko gerovės komisijų 

nariams: 

"Krizių ir probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“. 

 

Lektorius – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centro krizių valdymo konsultantas. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

2.  4 d.  Edukacinė išvyka Kėdainių rajono Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Kuršių Nerijos gamta: integravimo į ugdymo turinį 

galimybės“. 
 

Lektorės: vyr. mokytoja Žydrė Svetikienė, vyr.mokytoja Rasa 

Tamašauskienė; vyr.mokytoja Irena Pusvaškienė; 

vyr.mokytoja Aušra Kuliešienė, Kėdainių rajono Surviliškio 

Vinco Svirskio pagrindinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

3.  4 d. 9 val. 

 

Seminaras Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Žemaičių etnokultūrinių tradicijų puoselėjimas ir jų 

panaudojimas ugdymo procese“. 
Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4.  4 d. 17 val.  
 „Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

 

Seminaras Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos mokinių tėvams ir pradinių klasių 

mokytojams: 

„Mokyklos kultūra - tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas“. 

 

Lektorė - Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė. 
 

 

5.  5 d. 9 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g. 11) 
 

 

Seminaras Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Klasės auklėtojo veiklos galimybės sociokultūriniame 

kontekste. Ekskursijų organizavimas ir mokinių veiklos 

vadyba ugdant pažinimo ir bendradarbiavimo įgūdžius 

neįprastoje aplinkoje“. 
 

Lektorės : mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė, mokytoja 

metodininkė Daina Volkevičienė, socialinė pedagogė Loreta 

Pabrinkienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

6.  5 d. 9 val. 
Jaunimo mokykla 

(Skongalio  g. 23 a) 
 

 

Seminaras Kėdainių jaunimo mokyklos mokytojams: 

„Istorinis Lietuvos mokyklos kelias. Krikščioniškųjų, 

pilietinių ir pažintinių kompetencijų ugdymo ir 

integravimo į ugdymo turinį galimybės“. 
 

Lektorius - tikybos mokytojas, kunigas Audrius 

Martusevičius. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

7.  5 d. 12 val. 
Kėdainių krašto 

muziejus 

(Didžioji g. 24) 

 

Seminaras Alytaus rajono Miroslavo vidurinės mokyklos 

pedagogams: 

“Krašto kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo 

galimybės ugdymo procese”. 

 

Lektoriai – Kėdainių krašto muziejaus specialistai. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

8.  10 d. 13.45 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Paskaita Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos klasių 

auklėtojams: 

„Lietuvos muziejų edukacinės programos mokinių 

saviraiškai ugdyti“. 
 

Lektorė – Aušra Nesterovienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  
 

Aušra Nesterovienė 
 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

9.  11, 16 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 
 

 Seminaras ugdymo įstaigų vadovams, įvairių 

specialybių mokytojams: 

„Oratoriaus menas mokytojo darbe“. 
Turinys: 

Būtina registraci-

ja iki 9 d. tel.:  

5 25 44 arba el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com  

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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 Viešosios kalbos parametrai; 

 Žodinės improvizacijos būdai; 

 Efektyvūs grįžtamojo ryšio metodai, jų taikymas; 

 Profesionalus viešosios kalbos vertinimas. 

 

Lektorė –direktorė Antanida Likšienė, Kėdainių rajono 

Šėtos gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis 

(1 diena) – 25 Lt. 

Antrą seminaro 

dieną kviečiami 

dalyvauti gegužės 

22 d. seminaro 

klausytojai. 

 

10.  16-17 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40)  

NEĮVYKS 
(nesusirinko grupė) 

Seminaras įstaigų vadovams, pedagogams, švietimo 

pagalbą teikiantiems specialistams: 

„Koučingo pagrindai“. 

 

Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, sertifikuotas ICF 

koučingo specialistas (pagal tarptautinių egzaminų 

Accredited Coach Certificate ir Profesional Coach 

Certificate kategoriją), Vilniaus edukologijos universitetas. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina registra-

cija iki 12 d. tel.: 5 

25 44 arba el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com 

Dalyvio mokestis –

250 Lt. (2 dienos). 

 

 

11.  17 d. 12 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

 

Paskaita Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos pedagoginiams darbuotojams: 

„Mokyklos išorės auditas: teorijos ir praktikos dermė“. 

 

Lektorius – Alanas Magyla, NMVA išorės vertintojas, 

Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos 

direktorius. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

12.  22 d. 12 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Socialinių kompetencijų ugdymo galimybės 

mokykloje“. 

 

Lektorės: Rita Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, socialinės pedagogės Danutė Lukoševičienė ir  

Jurgita Sinickienė, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Prieš seminarą  

10 val. metodinis 

pasitarimas. 

13.  22-23 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

 

 

Seminaras ( tęstinis) mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams: 

„Mokyklos kultūra. Socialinis dialogas. Tėvų švietimas“. 

(projektas „Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio 

ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo 

kontekste“). 
 

Lektoriai: Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė, Henrikas Vaicekauskas, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius. 
 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

Kviečiami rugsėjo 

18 ir 21 dienų 

seminarų dalyviai. 

14.  23 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras anglų kalbos mokytojams, dirbantiems pagal 

ankstyvojo anglų kalbos mokymo programą: 

„Anglų kalbos pamoka–45 smagios ir aktyvios minutės“. 
Turinys: 

1. Pamokos struktūra, planavimas, žodynas, integracija su kitais 

mokomaisiais dalykais. 

Būtina 

registracija iki 18 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

a.nesteroviene@g

mail.com 

Dalyvio mokestis –

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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2. Žaidimo elementai anglų kalbos pamokose: komunikacinio 

pobūdžio mokymo(si) situacijų sukūrimas, žaidimų, dainavimo, 

inscenizavimo ir kt. 

3. žodžių pristatymas, klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir 

gramatikos mokymas(sis), pastangų ir pasiekimų 

į(si)vertinimas bei projektinių darbų atlikimas. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Jolanta Žygienė, Kauno 

Panemunės pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

40 Lt.  

15.  24 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

„Priešmokyklinio ugdymo aktualijos“. 
 

Lektorė -  Ilona Šerniuvienė, Kauno lopšelio – darželio 

„Bitutė“ direktoriaus pavaduotoja. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Būtina registraci-

ja iki 18 d. tel.: 5 

25 44 arba el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

40 Lt. 

16.  25 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams: 

„Ankstyvosios ir ikimokyklinės pedagogikos pagrindai“. 
 

Lektorė - dr. Sada Sliužinskė, Klaipėdos universiteto 

pedagogikos fakulteto socialinių mokslų docentė. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina registraci-

ja iki 18 d. tel.: 5 

25 44 arba el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

45 Lt. 

17.  25 d. 10 val. 
Vilniaus 

savivaldybės 
Grigiškių vidurinė 

mokykla 

(Kovo 11-osios g. 

21, Grigiškės ) 

Seminaras Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinės 

mokyklos pedagogams: 

„Aktyvūs mokymo metodai neformalaus ugdymo 

procese“. 

 

Lektorės: Rita Losevič, Vilnius International Meridian 

School, 5-7 klasių skyriaus vedėja,  mokytojos metodininkės 

Daiva Petkevičiūtė ir Rasa Jėckienė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

18.  26 d.  11 val. 
Vilniaus 

savivaldybės 

Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazija 

(Šviesos g. 16, 

Grigiškės) 

 

Seminaras rusų kalbos mokytojams: 

„Kūrybiškumo ugdymas rusų kalbos pamokose“ 

 

Lektoriai: Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos mokytojų komanda. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina registraci-

ja iki 18 d. tel.: 5 

25 44 arba el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com arba 

tel.: 8 652 99306 

(Nijolė). 

Dalyvio mokestis – 

45 Lt. 

19.  29 d. 10 val. 
Kėdainių rajono 

Miegėnų 

pagrindinė,  

mokykla. 

 (Miegėnai, 

Kėdainių r.) 

Paskaitų ciklas  tėvams ir  pedagogams „Pozityvi 

tėvystė“ (1- oji paskaita). 
Turinys: 

1. Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas. 

        2. Vaiko raida. 

        3. Praktiniai užsiėmimai.  

Lektorė -  Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos socialinė pedagogė. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

20.  29 d. 10 val.  
Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

Seminaras informacinių technologijų mokytojams:  

„Informacinių technologijų ugdymo turinio naujovių 

sklaida“.    

Dalyvio mokestis – 

45 Lt. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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LITEXPO,  

(Laisvės pr. 

5,Vilnius) 

Rūta Tiškuvienė 

21.  29 d. 10 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita geografijos mokytojams: 

"Geros pamokos kriterijai".   
 

Lektorius – vyr.mokytojas Tomas Bičiūnas, J.Paukštelio 

pagrindinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis –

5 Lt. 

Po paskaitos 

metodinis 

pasitarimas. 

22.  30 d. 10 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

NEĮVYKS 

(nesusirinko grupė) 

 

Seminaras matematikos mokytojams: 

„Praktinių  turinio uždavinių kūrimas ir sprendimas - 

kūrybinga ir atsakinga modernaus matematikos 

mokytojo veikla“. 
 

Lektorius - mokytojas ekspertas Vincas Tamašauskas, 

švietimo konsultantas, Šiaulių Didždvario gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Būtina registra-

cija iki 18 d. tel.: 5 

25 44 arba el.p.: 

a.nesteroviene@g

mail.com 

Dalyvio mokestis –

50 Lt. 

23.  30 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Tarpdalykinė integracija pasaulio pažinimo 

pamokose“. 
 

Lektorius – vyr.mokytojas Saulius Vilutis, Šiaulių Centro 

pradinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Būtina registra-

cija iki  24 d. tel.: 5 

25 44 arba el.p.: 

a.nesteroviene@g

mail.com 

Dalyvio mokestis –

40 Lt.  

Po seminaro –

metodinis 

pasitarimas. 

24.  30 d. 10 val. 
Kėdainių krašto 

muziejus  

(Didžioji g. 19) 

Seminaras istorijos mokytojams: 

„Ginkluotas pasipriešinimas 1944 – 1953 m.: partizanų 

mūšių ir žūties vietos Kėdainių rajone“.  
 

Lektorius – Vaidas Banys, Kėdainių krašto muziejaus 

Arnetų namo vadovas.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

10 Lt.  

Turėti tinkamą 

aprangą išvykai į 

miškus.   

25.  30 d. 10 val. 
Kėdainių jaunimo 

mokykla 

(Skongalio g. 23A) 

 

Seminaras Kėdainių jaunimo ir Vilniaus Jono 

Ivaškevičiaus jaunimo mokyklų pedagogams: 

"Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymo sąsajos 

pamokoje ir neformaliojo vaikų švietimo veikloje" 
 

Lektorė -  Alma Jociuvienė, Kėdainių jaunimo mokyklos 

direktorė. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Dalyvio mokestis – 

2Lt. 

26.  30 d. 13, 30 val. 
Pelėdnagių 

mokykla-darželis 

"Dobiliukas" 

Seminaras Kėdainių rajono mokyklos - darželio 

„Dobiliukas“ pedagogams: 

„Microsoft programos ir įrankiai“. 

 

Lektorė – vyr. mokytoja Laima Ilevičienė, Kėdainių rajono 

Pelėdnagių mokykla – darželis „Dobiliukas“.  
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

II. ATESTACINIAI RENGINIAI 
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27.  Datą pranešime 

susirinkus 

grupei. 
 

Kalbos kultūros kursai (seminaras ir įskaita). 
 

Būtina registraci-

ja iki 18 d. tel.: 5 

25 44 arba el.p.: 

sekretore@gmail.c

om  

Dalyvio mokestis – 

60 Lt. 

28.  Datą pranešime 

susirinkus 

grupei. 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai (5 

seminarai ir įskaita). 

Būtina registraci-

ja iki 18 d. tel.: 5 

25 44 arba el.p.: 

sekretore@gmail.c

om .  

Dalyvio mokestis – 

60 Lt (už vieną 

seminarą) 

29.  Datą pranešime 

susirinkus 

grupei. 

 

Informacinių komunikacinių technologijų kursai 

besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 
TECHNOLOGINĘ dalį (kursų programa patvirtinta ŠMM 

ministro įsakymu Nr. ISAK-555, 2007-03-29).  
 

 

Būtina registra-

cija iki 18 d. tel.:  

5 25 44 arba el.p.: 

sekretore@gmail.c

om  

Dalyvio mokestis – 

100 Lt.  

Kursų trukmė – 40 

akad. val. 

30.  Datą pranešime 

susirinkus 

grupei. 

 

Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 
EDUKACINĘ dalį (įvadinis seminaras). 

(kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. 

ISAK-555, 2007-03-29).  

 

Būtina registraci-

ja iki 18 d. tel.: 5 

25 44 arba el.p.: 

sekretore@gmail.c

om  

Dalyvio mokestis -  

40 Lt.  

Kursų trukmė – 40 

akad. val. 

 

III. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

31.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Spalio mėn. bus vertinami šių įstaigų ugdytinių  specialieji 

ugdymosi poreikiai:  

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Truskavos pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Šėtos socialinis centras; 

 Kėdainių lopšelis - darželis „Vyturėlis“.  
 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

 

 

32.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Lapkričio mėn. bus vertinami šių įstaigų ugdytinių 

specialieji ugdymosi poreikiai:  
 „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla; 

 Mokykla - darželis „Puriena“; 

 Pelėdnagių mokykla – darželis „Dobiliukas“. 
 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

Paraiškas ir 

vertinimui 

reikalingus 

dokumentus  pris

tatyti Švietimo 

pagalbos tarny-

bai iki spalio 22 

d. 

 

IV. METODINIAI PASITARIMAI 
 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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33.  1 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Vizgirdienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

34.  3 d. 14.30  val. 
Daugiakultūris 

centras 

 (Senoji rinka 12) 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Pečiulytė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

35.  8 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Etikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Sigita Vievesienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

36.  9 d. 13,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų pasitarimas:  

1. Pedagogų, pagalbos specialistų ir vadovų kvalifikacijos 

tobulinimas 2012-2013 mokslo metais. 

2. Direktorių pavaduotojų metodinio būrelio steigimo 

klausimai. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Kviečiame 

atvykti pavaduo-

toją, atsakingą už 

kvalifikacijos 

tobulinimą bei 

pageidaujančius. 

37.  17 d.  12 val. 
Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinė 

mokykla 

 (Pavasario g. 5) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

38.  18 d. 13val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Danutė Navajauskienė 

Neringa Vaicekauskienė 

Kviečiami 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

direktorių pava-

duotojai ir įstai-

gos metodinių 

būrelių 

pirmininkai. 

39.  19 d. 13val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Amalevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

40.   22 d. 10 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

41.  22 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Vansevičienė 

Aušra Nesterovienė 

 

42.  25 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas: 

„2013 m. dailės olimpiados ir brandos egzaminų vykdymo 

aptarimas“. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Indiana Jackevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvavimas 

būtinas. 
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43.  29 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Laima Railienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

44.  30 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

V. KONKURSAI 
 

45.  Lapkričio 6 d. 
Kėdainių rajono 

Josvainių gimnazija. 

( Ariogalos 19, 

Josvainiai) 

Gražiausios rašysenos konkursas 2-5 klasių mokiniams, 

turintiems spec. ugdymosi poreikių.  
 

Organizatorius – Kėdainių r. Josvainių gimnazijos spec. 

pedagogė Jūratė Amalevičienė.  
 

Nuostatai 

pridedami 9 psl. 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

46.  10 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Rajono mokinių tarybos 2-asis posėdis. 
Vilija Petkūnienė 

 

 

 

VII. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

47.  4, 11, 18, 25 d. 

17.15-18.45 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Anglų kalbos mokymai – bendrinės anglų kalbos kursas 

suaugusiems (pažengusiųjų lygis). 

 

Lektorė – Aušra Nesterovienė, Švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė.   

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

48.  Individualus 

grafikas 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kompiuterinio raštingumo kursai. 

 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

 

Dalyvio mokestis – 

200 Lt. Kursų 

trukmė – 40 

akad.val. 

VIII. PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

49.  2012 m. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

Projektas „Kuriame Respubliką“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

50.  2012 m. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Tarptautinis projektas „I Am Not Scared“ (liet. „Aš 

nebijau“).  
 

Aušra Nesterovienė 
 

 

51.  2012 m. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

Projektas „Tarptautinio bakalaureato, kaip visuminio 

ugdymo modelio, perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo 

kontekste“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

52.  2012 m. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Projektas „OLWEUS patyčių prevencijos programa“. 
 

Jurgita Vaitelytė 

Henrikas Vaicekauskas 
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53.  2012 m. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“. 
  

Jurgita Vaitelytė 

 

 

 

IX. PARODOS 
 

54.  1 – 18 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono Pelėdnagių mokyklos - darželio 

„Dobiliukas“ menų būrelio mokinių darbų paroda 

„Smėlio tapyba“. 

 

Parengė - vyr. mokytoja Laima Ilevičienė, Kėdainių rajono 

Pelėdnagių mokykla- darželis „Dobiliukas“. 
Rūta Tiškuvienė 

 

 

55.  19 – 31 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymo priemonių, sukurtų ir naudotų 1970-1980 metais, 

paroda, skirta Mokytojo dienai. 

 

Parengė – pradinių klasių mokytojas A.Miliauskas. 

 

 

 

X. INFORMACIJA 
 

1. 2012/2013 m.m. tarptautinio epistolinio rašinio konkurso tema – „Kuo brangus 

vanduo“.  Konkurso nuostatai bus skelbiami interneto svetainėje www.lmnsc.lt.  Konkurso 

plakatai yra Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje ( 2 kab.). 
 

 

 

Direktorius                                                                                      Henrikas Vaicekauskas 

http://www.lmnsc.lt/
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RAJONO 2 – 5 KLASIŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ 

UGDYMO(SI) 

POREIKIŲ IR  GAUNANČIŲ ŠVIETIMO PAGALBĄ 

GRAŽIAUSIOS RAŠYSENOS  KONKURSO NUOSTATAI 

 

 

 

                        I.   Bendroji dalis 
 

1. Konkurso tikslai – skatinti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių , 

tobulinti dailaus, tvarkingo  rašymo įgūdžius. 

2. Dalyviai dailiai nurašys organizatorių parinktą , mokiniams pritaikytą tekstą. 

3. Konkurse dalyvauja 2 – 5 klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių  

4. Iš ugdymo įstaigos gali dalyvauti 2 mokiniai, atrinkti vietoje organizuoto konkurso 

metu. 

5. Dalyvių darbų vertinimas. 

5.1. Darbus vertins komisija. 

      5.2. Dalyvių darbai bus patalpinti elektroninėje erdvėje. Juos vertins visų konkurse 

dalyvavusių mokinių ugdymo įstaigų bendruomenės.  

 
 

II. Konkurso organizavimo tvarka 

 
6. Rajono 2 – 5 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 

      gražiausios rašysenos konkursas organizuojamas 2012 m. lapkričio   6   d.              

      9 val. 

7. Paraiškas dėl 2 – 5 klasių. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių,  

dalyvavimo gražiausios rašysenos konkurse, ugdymo įstaigos pateikia Kėdainių rajono 

Josvainių gimnazijos spec. pedagogei Jūratei Amalevičienei iki 2012 m. spalio 25 d. 

el. paštu  jurateamal@gmail.com  

8. Paraiškose nurodomas mokinio vardas, pavardė, klasė, ugdymo įstaiga, mokytojo, 

rengusio konkursui, vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija. 

9. Konkurso vieta – Kėdainių rajono Josvainių gimnazija. ( Ariogalos 19, Josvainiai) 
 

 

III. Konkurso dalyvių apdovanojimas 

 
             Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais. Komisijos atrinktas laimėtojas  

           bei daugiausiai  balsų  elektroninėje  erdvėje surinkęs dalyvis bus apdovanoti  specialiais  

           prizais. 
               

       

  

 
 

mailto:jurateamal@gmail.com

