
 1 

 
KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2013 m. gegužės mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  2 d. 11 val. 
Kauno kolegijos 

J.Radvilos 

fakultetas 

(Basanavičiaus g. 4) 

Paskaita anglų kalbos mokytojams: 

„Mišrusis anglų kalbos gramatikos mokymas/is“ 

(„Blended Learning/ MyGrammarLab/“). 

 

Lektorė – anglų kalbos mokymo vyr. konsultantė Marija 

Akelan–Filonė, „Pearson“ leidyklos atstovybė Lietuvoje.. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

2.  6 d. 10 val. 

8 d. 8 val. 
Česlovo Milošo 

kultūros centras, 

Šeteniai, Kėdainių r. 

 

 

Paskaita Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokiniams ir 

pageidaujantiems lietuvių kalbos mokytojams: 

„Svečiuose pas Nobelio premijos laureatą Česlovą 

Milošą“. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Diana Šilkaitienė, 

mokytoja metodininkė Julija Mažeikienė, vyr. mokytoja 

Asta Tikniuvienė, vyr. mokytoja Zita Želnienė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Informacija tel.: 

8-671 16026 

(Diana Šilkaitienė). 

3.  8 d.  
Išvykstame 8 val. 

nuo Daugiakultūrio 

centro  

(Senoji rinka 12) 

 

 

Seminaras istorijos, pilietiškumo pagrindų ir 

pageidaujantiems mokytojams: 

„Istorinės Žemaitijos vietos“ (Šiluva, Lyduvėnų tiltas, 

Tytuvėnų bažnyčia, Palendrių vienuolynas, Svilės šaltiniai, 

Šatrijos piliakalnis, Biržuvėnų dvaras, Kražių bažnyčia, 

M.K. Sarbievijaus kultūros centras, Kaltinėnai, Girdiškių 

bažnyčia, Bijotų Baublių muziejus).  

 

Lektorė – doc. dr. Vida Kniūraitė, Lietuvos edukologijos 

universitetas.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Registracija 

 iki 6 d. 

tel.: 5 17 78 arba 

el. p: 

daugiakulturis@gm

ail.com  

(Audronė 

Pečiulytė). 

Dalyvio mokestis –

60 Lt 

4.  8 d. 13 val. 
l/d „Aviliukas“ 

(Lukšio g. 9A) 

 

Paskaita Kėdainių l/d „Aviliukas“ pedagogams: 

„Vaidybinės veiklos elementai ikimokykliniame 

amžiuje“. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Jūratė Portačenkienė, 

Kėdainių l/d „Aviliukas“.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:daugiakulturis@gmail.com
mailto:daugiakulturis@gmail.com
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5.  9 d.  

 

Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 
EDUKACINĘ dalį (baigiamojo testo laikymas). 

(kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. 

ISAK-555, 2007-03-29).  

 

Lektorė – metodininkė Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba.  

 

 

6.  9 d. 14 val. 
Sporto mokykla  

(Parko g. 4) 

 

 
 

Seminaras kūno kultūros mokytojams: 

„Krepšinio technikos ir taktikos mokymas pradiniame 

rengimo etape“. 

 

Lektoriai: trenerė metodininkė Gerda Čečkauskienė, vyr. 

treneris Arnas Argustas, Kėdainių sporto mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki  

7 d. tel.: 5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com  

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

7.   9 d. 12 val.  
Profesinio rengimo 

centro 

 Pramonės ir 

transporto skyrius 

(Šėtos g. 105) 

 

Seminaras Kėdainių profesinio rengimo centro 

pedagogams: 

„Skystųjų tapetų klijavimo technologijos“. 

 

Lektorės: profesijos mokytoja metodininkė Vida 

Radavičienė, profesijos mokytoja metodininkė Laimutė 

Dulkinienė, profesijos vyresnioji mokytoja Laimutė 

Linkevičienė; Kėdainių profesinio rengimo centras.  
  

 Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

8.  9 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams: 

„Mokymo priemonės, parengtos pagal atnaujintas 

Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros 

bendrąsias programas, praktinio panaudojimo 

galimybės rengiant mokinius VBE ir MBE“. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Dalia Pabarčienė, 

mokytoja ekspertė Virginija Savickienė, mokytojas 

metodininkas  Linas Mankus, Kėdainių šviesioji gimnazija; 

mokytoja metodininkė Diana Šilkaitienė; Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki  

7 d. tel.: 5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

5 Lt. 

9.  9 d. 8,30  val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g.62) 

Seminaras Vilniaus rajono Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos užsienio kalbų mokytojams: 

„Kėdainių šviesiosios gimnazijos užsienio kalbų 

metodinės grupės geroji patirtis“. 

 

Lektoriai: direktorė Violeta Liutkienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui Vilma Sakalauskienė, mokytoja 

ekspertė Daiva Petkevičiūtė, mokytoja metodininkė Gitana 

Kaupienė, mokytoja metodininkė Danutė Šegždienė, 

mokytoja metodininkė Vera Balandienė; Kėdainių šviesioji 

gimnazija.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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10.  9 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras mokyklų logopedams: 

„Mokomosios kompiuterinės programos „Raidžių keliu“ 

naudojimo galimybės“. 
 

Lektorė – vyr. specialioji pedagogė Jūratė Vaitkevičienė, 

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki  

7 d. tel.: 5 25 44 

arba el. p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis –

15 Lt. 

 

11.  10 d. 13 val. 
Kėdainių r. Krakių 

Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

 (Kauno g. 26) 

Išvykstame 12 val. 

nuo Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnybos 

Konferencija technologijų mokytojams: 

„Sėkmės ir aktualijos technologijų ugdyme“. 
 

Konferencijos organizatoriai: rajono technologijų mokytojų 

metodinė taryba. 
 

 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki  

8 d. tel.: 5 25 44 

arba el. p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis –

15 Lt. 

Programa 11 psl. 

12.  13 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras Palangos bendrojo lavinimo mokyklų 

mokytojams: 

„Vertybių raiška šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis 

paveldas ir jo panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 

 

Lektorės: Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė; mokytoja metodininkė 

Regina Adomaitienė, Kėdainių krašto muziejus. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas 

13.  14 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

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).  

 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  
 

Būtina 

registracija iki  

12 d. tel.: 5 25 44 

arba el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com  

Dalyvio mokestis – 

100 Lt. 

Kursų trukmė – 40 

akad. val. 

14.  16 d. 13 val. 
Kėdainių r. 

Surviliškio 

V.Svirskio 

pagrindinė mokykla 

 (Kėdainių g. 11, 

Surviliškis) 

 

Seminaras Labūnavos, Surviliškio V.Svirskio 

pagrindinių mokyklų, Jaunimo mokyklos, Specialiosios 

mokyklos komandoms: 

„Šiuolaikinis mokytojas - ugdymo proceso vadybininkas 

ir lyderis“.   

 

Lektoriai: direktorė Alma Jociuvienė, direktorės 

pavaduotoja  Gitana Stasytienė, direktorės pavaduotoja 

Raminta Matulytė-Šilienė, vyr. mokytoja Indrė Milašiutė, 

vyr. mokytoja Inta Karbočienė, vyr. mokytojas Henrikas 

Juškus, vyr. mokytojas Vidmantas Golcas; Kėdainių 

jaunimo mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 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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15.  22 d. 11 val. 
Kauno vaikų 

socializacijos 

centras 

(Žeimenos g. 106, 

Kaunas) 

 

 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Linkusių nusikalsti vaikų ir paauglių gyvenimo įgūdžių 

ugdymas“. 

 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Danutė 

Lukoševičienė, vyresnioji socialinė pedagogė Jurgita 

Sinickienė,  Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinė mokykla; socialinė pedagogė metodininkė Aušra 

Žukauskienė, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio 

pagrindinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

  

Būtina 

registracija  
tel. 8-615 62004 

(Jurgita Sinickienė, 

metodinio būrelio 

pirmininkė). 

16.  22 d. 12 val. 
 „Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

pedagogams: 

„Gabių vaikų ugdymas“. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Vera Remenčienė, 

mokytoja metodininkė Rūta Berankienė, mokytoja 

metodininkė Lina Blinstrubienė, vyr. mokytoja Dalia 

Baltrimavičienė; Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.  
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

17.  22 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Paskaita švietimo įstaigų interneto svetainių 

administratoriams: 

„Interneto svetainės administravimas su TVS Joomla“. 

 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

 

Būtina 

registracija iki  

20 d. tel.: 5 25 44 

arba el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com 

Dalyvio mokestis – 

40 Lt. 

18.  22 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
 

Paskaita biologijos mokytojams: 

„Interaktyvaus ugdymo turinio panaudojimas biologijos 

pamokose“.  

 

Lektorė – vyr. mokytoja Birutė Petraitienė, Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki  

16 d. tel.: 5 25 44 

arba el.p.: 

a.nesteroviene@g

mail.com 

Dalyvio mokestis – 

5 Lt. 

19.  28 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
 

Paskaita muzikos mokytojams: 

„Pasiruošimas muzikos egzaminui“ (patirties sklaida).  

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Sigita Aukštiejūtė 

Morkūnienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki  

22 d. tel.: 5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

5 Lt. 

20.  Datą pranešime 

papildomai 

 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje “. 
 

Lektorius – vyr. mokytojas Tomas Bičiūnas, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n@gmail.com
mailto:n@gmail.com
mailto:n@gmail.com
mailto:n@gmail.com
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21.  Datą pranešime 

papildomai 

 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Mokyklos veiklos įsivertinimas: procedūros ir 

instrumentai“. 
 

Lektorė – NMVA išorės vertintoja Neringa Širkienė, 

Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos direktorės pavaduotoja. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

22.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Gegužės mėn. vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių 

specialieji ugdymosi poreikiai (pagal išankstinę 

registraciją). 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

  

 

23.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. bus atliekamas 

brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas tyrimas. 

 

Atvykstant turėti gimimo liudijimo kopiją. 
Primename, kad vaiko, kuriam šiais kalendoriniais metais 

sukanka septyneri metai, brandumas nėra vertinamas. 
Arūnė Jakutienė 

 

Būtina 

registracija 

tel.: 5 13 46 arba 

el.p.: 

a.psichologe@ 

gmail.com 

 

III. PASITARIMAI 

 

24.  14 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Pasitarimas gimnazijų direktorių pavaduotojams: 

„2013-2015 m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų projektas“. 

Kviečiame dalintis įžvalgomis, pasiūlymais, patirtimi. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

25.  14 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Pasitarimas pagrindinių mokyklų ir mokyklų-darželių 

direktorių pavaduotojams: 

„2013-2015 m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų projektas“. 

Kviečiame dalintis įžvalgomis, pasiūlymais, patirtimi. 
Rūta Tiškuvienė 

 

 

 

 

26.  16 d. 15 val. 
Šv. Juozapo 

parapijos namai 

(Radvilų g. 10) 

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

 Metodinio būrelio pirmininkė Rozita Kielaitė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

27.  22 d. 10 val. 
Akademijos 

mokykla darželis 

„Kaštonas“ 

(Krikščiūno g.5) 

Metodinė diena Akademijos mokykloje darželyje 

„Kaštonas“: 

 „Veiklos organizavimo lauko aikštelėse galimybės. Temos 

integravimas“. 
Aušra Nesterovienė 

 

28.  24 d. 12  val. 
Švietimo pagalbos 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
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tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

29.  31 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

„Kengūra – 2013“ organizatorių pasitarimas. 

 
 

Vilija Petkūnienė 

 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 

30.  4 d.   
LR Susisiekimo 

ministerija 

(Gedimino pr. 17, 

Vilnius) 

42-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 

nacionalinis etapas.  

Kviečiama dalyvauti Kėdainių jaunimo mokyklos 8 

klasės mokinė Roberta Berneckytė. 
Danutė Čeidienė 

 

 

 

31.  9 – 11 d. 
Marijampolės 

Sūduvos 

gimnazijoje (R. 

Juknevičiaus g. 32, 

Marijampolė) 

 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados šalies etapas. 

Kviečiami dalyvauti:  

 Kėdainių šviesiosios gimnazijos 4 klasės mokinys 

Edvardas Voronovas; 

 Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 4 klasės mokinys 

Mindaugas Ribakauskas. 
Vilija Petkūnienė 

 

 

32.  15 d. 10 val.   
Viktoro Petkaus 

pagrindinė mokykla 

    (Vilniaus g. 11,   

        Raseiniai) 

 

Pradinių klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ regiono 

etapas. 

Kviečiami dalyvauti:  

 Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos mokinių komanda; 

 Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos 

mokinių komanda. 
                                                                Danutė Čeidienė 

 

 

 

33.  17 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono 8 – ųjų klasių mokinių chemijos 

olimpiada.  

                                                                        
Danutė Čeidienė 

 

Paraiškas pateikti 

iki 15 d. 

 el.p.: 

d.ceidiene@gmail.

com 

 

V. MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI, NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

34.  6 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Mokymai Kėdainių rajono Akademijos  gimnazijos 10-12 

klasių mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju savo 

ateitį“. III – iasis užsiėmimas.  

 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
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35.  8 d. 11 val. 
Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija 

(Kėdainių g. 1, 

Šėta) 

 

Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos 11 klasės 

mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju savo 

ateitį“. II – asis užsiėmimas.  

 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

36.  8 d. 11 val. 
J.Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

 

Mokymai Kėdainių  J.Paukštelio pagrindinės mokyklos 

10 klasės mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju 

savo ateitį“. II – asis užsiėmimas.  

 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

37.  15 d.  
Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija 

(Kėdainių g. 1, 

Šėta) 

 

Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos 11 klasės 

mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju savo 

ateitį“. III – iasis užsiėmimas.  

 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

38.  15 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rajono mokinių tarybos posėdis. 
 

 

Vilija Petkūnienė 

 

 

39.  17 d.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 
 

Mokymai Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2 klasės 

mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju savo 

ateitį“. III- iasis užsiėmimas.  

 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

40.  Datą pranešime 

papildomai 

Kėdainių r. 

Josvainių 

gimnazija 

(Ariogalos g. 19) 

 

Mokymai Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 11 kl. 

mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju savo 

ateitį“. II – asis užsiėmimas.  

 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

41.  Datą pranešime 

papildomai 

Kėdainių r. 

Josvainių 

gimnazija 

(Ariogalos g. 19) 

 

Mokymai Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 11 klasės 

mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju savo 

ateitį“. III – iasis užsiėmimas.  

 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
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42.  Datą pranešime 

papildomai 

  „Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5) 

 

Mokymai Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos 10 kl. 

mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju savo 

ateitį“. I – asis užsiėmimas.  

 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

 

VI. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS 
 

43.  2, 9, 16 d. 

17.15-18.15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Anglų kalbos mokymai: bendrinės anglų kalbos kursas 

suaugusiems (pažengusiųjų lygis). 
 

Lektorė – metodininkė Aušra Nesterovienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba.  
  

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 

VII. VYKDOMI PROJEKTAI 

44.  2013 m. 
 

Projektas „Kuriame Respubliką“. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

45.  2013 m. 

 
Projektas „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo 

modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“.  
 

Aušra Nesterovienė 

 

 

46.  2013 m. 

 
Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“. 

 

Jurgita Vaitelytė 

 

 

47.  2013 m. 

 
Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

VIII. PARODOS 

48.  Gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių darbų 

paroda: „Abstrakcionizmas, koliažas ir dar kai kas...“. 

 

Parengė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

49.  Gegužės mėn. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Pradinių klasių mokinių paroda, skirta Motinos dienai: 

„Tau, mamyte, mylima“.  
 

Parengė: mokytoja metodininkė Violeta Katkuvienė, 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla; mokytoja 

metodininkė Vilma Cechanavičienė, Kėdainių rajono Krakių 

Mikalojaus Katkaus gimnazija; mokytoja metodininkė 

Jovita  Krutkienė, Kėdainių m/d „Puriena“; mokytoja 

metodininkė Dalia Bačkienė, Kėdainių rajono Labūnavos 

pagrindinė mokykla Nociūnų skyrius. 
Aušra Nesterovienė 
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IX. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

50.  17 d. 11 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

 

 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos projekto „LITUANICA“ skrenda“ baigiamasis 

renginys.  

 

Organizatorės: mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, 

mokytoja metodininkė Ligita Klimavičiūtė, Kėdainių 

„Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 

 

 

 

 

X. INFORMACIJA 
 

1. Kėdainių sporto mokyklos renginiai pridedami 10 psl. 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                      Henrikas Vaicekauskas 
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KĖDAINIŲ SPORTO MOKYKLOS RENGINIAI GEGUŽĖS MĖN. 
 

 

 

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingas 

6 d. 11.00 val. 

Miesto 

stadionas 

2012/2013 m. m. rajono mokinių Olimpinio 

festivalio kaimo vietovių mokyklų 

keturkovės   varžybos. 

 

 Kaimo  pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

Z.Peleckienė 

6 d.  9.30 val. 

Miesto 

stadionas 

2012/2013 m. m.  rajono mokinių Olimpinio 

festivalio keturkovės varžybos. 

Miesto ir kaimo 

gimnazijos, miesto 

pagrindinės 

mokyklos 

 

B. Šimokaitis 

Z.Peleckienė 

9 d. 11.00 val. 

Akademijos 

gimnazija 

2012/2013 m. m. rajono mokinių Olimpinio 

festivalio turizmo varžybos. 

Miesto ir kaimo 

gimnazijos, miesto  

pagrindinės 

mokyklos 

 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

 

13 d. 11.00 val. 

Miesto 

stadionas 

2012/2013 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio lengvosios atletikos 

rungčių  varžybos. 

Miesto ir kaimo 

gimnazijos, miesto  

pagrindinės 

mokyklos 

 

B. Šimokaitis 

Z.Peleckienė 

14  9.00 val. 

Akademijos 

gimnazija 

2012/2013 m. m.  rajono mokinių Olimpinio 

festivalio kaimo vietovių mokyklų mokinių 

virvės traukimo  varžybos. 

 Kaimo gimnazijos ir  

pagrindinės 

mokyklos 

 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

16  9.00 val. 

,,Atžalyno‘‘ 

gimnazija 

2012/2013 m. m.  rajono mokinių Olimpinio 

festivalio 5-12 kl. mokinių  šaškių  

varžybos. 

Miesto ir kaimo 

gimnazijos, miesto 

pagrindinės 

mokyklos 

 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

  

 

________________________________________________ 
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Kėdainių rajono technologijų mokytojų Konferencija 

„Sėkmės ir aktualijos technologijų ugdyme“ 
2013 gegužės 10 d. 13.00 val. 

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija 

 

Programa 

 
13.00 -13.10  Atidarymas, Sveikinimas dalyviams  

 

13.10-15.00  Pranešimai: 

 „Technologijų programos įgyvendinimas - teorija ir realybė“  
Rūta Bikulčienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos vyresnioji 

technologijų mokytoja, Lina  Pravackienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės 

mokyklos vyresnioji technologijų mokytoja.   

 „Refleksijos formos ir metodai technologijų pamokose“  
Laima Mačiūnienė, Jonavos r.  Bukonių pagrindinės mokyklos  dailės ir technologijų 

mokytoja metodininkė. 

 „Technologijų ir bendrojo lavinimo dalykų integravimo galimybės“ 

Indrė Masiliūnienė, Kėdainių r. Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko pagrindinės mokyklos 

technologijų mokytoja metodininkė. 

 „Programos 11-12 kl. „Mechanika ir  mechaninis apdirbimas“ pristatymas 

Virgaudas Bernotavičius,  Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos vyresnysis technologijų 

mokytojas. 

 „2012-2013 m. Respublikinės moksleivių technologijų olimpiados aptarimas“ 

Daiva  Dubinkienė, Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos technologijų 

mokytoja metodininkė.  

 „Interjero lėlės“ 

Rasa Rojienė, Kėdainių „Aušros“ sporto ir  sveikatinimo  pagrindinės  mokyklos 

vyresnioji technologijų mokytoja.  

 „Veltinis  kitaip“   
Beata Rinkevičiūtė,  Kėdainių  „Ryto“ pagrindinės mokyklos vyresnioji technologijų 

mokytoja.  

 

15.00-15.30 Kavos pertrauka 

 

15.30 -16.30  Praktinis kūrybinis darbas „Žemės menas“   

Virginija Šilkaitienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė. 

 

Paroda   

 “IV gimnazinės klasės Ievos Kaselytės kūrybiniai darbai“ 

 vadovė Daiva  Dubinkienė,  Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos technologijų 

mokytoja metodininkė. 

 „Bukonių pagrindinės mokyklos mokinių kūrybiniai darbai“  

vadovė Laima Mačiūnienė,  Jonavos r.  Bukonių pagrindinės mokyklos  dailės ir 

technologijų mokytoja metodininkė. 

 

 16.30-17.00 Kūrybinio darbo ir parodos  aptarimas. 

 

17.00 Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas. 

 

Konferencijos organizatoriai -  Kėdainių rajono technologijų mokytojų  metodinė taryba: Vaida 

Urbonavičienė,  Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė, Daiva 

Dubinkienė, Kėdainių r.  Krakių M. Katkaus gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė.  


