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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2013 m. kovo mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.   1 d. 12 val. 
l/d „Aviliukas“ 

(Lukšio g. 9 a) 

 
 

Paskaita l/d „Aviliukas“ mokytojams: 

 „Sportinis žaidimas „Futboliukas“ vaikų darželyje“. 
 

Lektorė – vyr. auklėtoja Jolanta Kasperavičienė, Kėdainių 

l/d „Aviliukas“.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

2.  5 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų atstovams: 

„Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir 

tobulinti (IQES online Lietuva)“. 
 

Lektoriai: Rasa Petrėtienė, Kėdainių rajono savivaldybės 

švietimo skyriaus vyr. specialistė; Neringa Širkienė, NMVA 

išorės vertintoja, Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos 

direktorės pavaduotoja. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 

3.  6 d. 13 val. 
Dotnuvos 

pagrindinė, 

mokykla 

(Vilties g. 21, 

Dotnuva) 

  

Paskaitų ciklas Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos tėvams ir pedagogams „Pozityvi tėvystė“ (I- 

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. 

 

 

4.  7 d. 11 val. 
Jonavos r. 

Kulvos pagrindinė 

mokykla 

 (Kauno g. 7) 

 

 
 

Paskaita Jonavos rajono Kulvos pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Vertybių integravimas į ugdymo turinį. Mokyklos 

kultūra ir tėvų švietimas“. 
 

Lektoriai: Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos direktorius, Neringa Vaicekauskienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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5.  7 d. 11 val. 
Kėdainių specialioji 

mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99) 

 

 

 

Seminaras technologijų mokytojams: 

„Technologinio ugdymo organizavimas Kėdainių 

specialiojoje mokykloje“. 
 

Lektoriai: vyr. mokytoja Loreta Žukauskaitė, vyr. mokytoja 

Algė Kisielienė, vyr. spec.pedagogas Gytis Sarapas, vyr. 

spec. pedagogė Genovaitė Žilinskienė, vyr. spec. pedagogė 

Irma Maskoliūnienė, Kėdainių specialioji mokykla. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 5 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt 

6.  8 d. 10,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita Lietuvos mokinių vokiečių olimpiados 

dalyviams: 

„Projektinis darbas mokant vokiečių kalbos“. 
 

Lektorė – vyr.mokytoja Daiva Valaitytė, Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

7.  12 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Paskaita mokytojams, dėstantiems ekonomiką: 

„Ugdymo karjerai integravimas ekonomikos pamokose“. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Lilė Žukauskienė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 8 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

8.  13 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
NEĮVYKO 

 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams: 

„Sėkmingos pamokos kriterijai“. 

 

Lektorė – Neringa Širkienė, NMVA išorės vertintoja, 

Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos direktorės pavaduotoja.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 8 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

40 Lt. 

9.  13 d. 13 val. 
Dotnuvos 

pagrindinė, 

mokykla 

(Vilties g. 21, 

Dotnuva) 

NUKELIAMA 

Paskaitų ciklas Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos tėvams ir pedagogams „Pozityvi tėvystė“ (II- 

oji paskaita). 
Turinys:  

1. Dėmesio skyrimas, gyrimas ir atlygis. 

2. Elgesio ribų nustatymas, sakymas „ne“. 

3. Praktiniai užsiėmimai. 

 

Lektorė -  Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos  

tarnybos socialinė pedagogė. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 

10.  13 d. 13 val. 
Mikalojaus Daukšos 

pagrindinė mokykla 

(Dariaus ir Girėno 

g. 52) 

NUKELIAMA 

Paskaita Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Mokinių mokymosi stiliai: kaip juos atpažinti?“. 
 

Lektorė – psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
Aušra Nesterovienė 

 

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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11.  14 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

 

Seminaras mokyklų ugdymo karjerai koordinatoriams: 

„Darbas su mokinių asmeninės karjeros planais“. 

 

Lektoriai: Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos direktorius, Neringa Vaicekauskienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt 

12.  15 d. 12 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Seminaras informacinių technologijų mokytojams: 

„Informacinių technologijų ugdymo IX–XII klasėse 

ypatumai, metodinės rekomendacijos ir mokymo 

priemonės“. 
Turinys: 

1. Pasirenkamųjų IT kursų X klasėje turinio ypatumai, planavimas, 

dėstymo organizavimas. IT vadovėliai, mokytojo knygos.  

2. Atnaujintų IT bendrųjų programų XI–XII kl. turinio aptarimas: 

ugdymo ypatumai, problemos, jų sprendimo būdai. Pristatomas 

naujas modulio vadovėlis „Šiuolaikiškas žvilgsnis į kompiuterinę 

leidybą“.  

 

Lektorė – mokytoja ekspertė Regina Zlatkauskienė, Kauno 

„Ąžuolo“ gimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

13.  18 d. 10 val. 
Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinė 

mokykla 

(Surviliškis) 

Seminaras Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio ir 

Miegėnų pagrindinių mokyklų bendruomenėms: 

,,Streso ir įtampos valdymas darbe". 

 

Lektorius – psichologas Evaldas  Karmaza. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

14.  19 d. 12 val. 
Kėdainių PRC 

Pramonės ir 

paslaugų skyrius 

(Šėtos g. 105) 

Seminaras Kėdainių PRC Pramonės ir paslaugų   

skyriaus bendruomenei: 

„Velykiniai patiekalai ir stalo serviravimo subtilybės“. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Ingrida Šlikienė, Kėdainių 

PRC. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

15.  21 d. 13 val. 
Dotnuvos 

pagrindinė, 

mokykla 

(Vilties g. 21, 

Dotnuva) 

 

Paskaitų ciklas Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos tėvams ir pedagogams „Pozityvi tėvystė“ (III- 

ioji paskaita). 
Turinys: 

1. Koreguojantys nurodymai ir atskyrimas. 

2. Prasmingos bausmės. 

3. Praktiniai užsiėmimai. 

 

Lektorė -  Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos socialinė pedagogė. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 
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16.  20 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Paskaita  mokytojams, dėstantiems etiką: 

„Ugdymo karjerai integravimas etikos pamokose“. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Sigita Vievesienė, Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė mokykla. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 15 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

17.  20 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita ugdymo įstaigų įvairių dalykų mokytojams 

„Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų 

pristatymas“.  
Turinys: 

1. Projekto ,,Pedagogu kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo 

sistemos plėtra (II etapas)" pristatymas. 

2. Mini mokymai. 

3. Paramos kolegai (Peer coaching) modelis. 

4. Supervizija. 

5. Trumposios stažuotės Lietuvoje. 

6. Trumposios stažuotės užsienyje. 

 

Lektoriai: Rita Baškienė, Ugdymo plėtotės centro projekto 

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo 

sistemos plėtra (II etapas) " veiklos ,,Inovatyvių pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo formų sklaida“ vadovė; Rasa 

Šavareikaitė, Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra 

(II etapas)“ mini mokymų vadovė; Snieguolė Dinapienė, 

Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos pletra (II etapas)“ 

paramos kolegai (Peer coaching) veiklos vadovė; Laima 

Rubikaitė, Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra 

(II etapas)“ supervizijos veiklos vadovė; Roma Sausaitienė, 

Ugdymo plėtotės centro projekto „ Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) " 

pedagogų stažuočių Lietuvoje vadovė; Renata Šepetė, 

Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 

pedagogų stažuočių užsienyje vadovė. 

 
Aušra Nesterovienė, Rūta Tiškuvienė, Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija 

Ugdymo plėtotės 

centro svetainėje: 

http://www.upc.sm

m.lt/projektai/pkt/n

aujienos/pristatyma

s9.php  

18.  25 d. 10 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

 

 

Seminaras „Ryto“ pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Skaitmeninio turinio mokymo(si) objektų (Aktyviųjų 

pamokų) panaudojimo galimybės ugdyme“. 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių 

„Ryto“ vidurinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/pristatymas9.php
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/pristatymas9.php
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/pristatymas9.php
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/pristatymas9.php
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19.  25 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras įvairių specialybių pedagogams, klasių 

auklėtojams, ugdymo įstaigų vadovams: 

„Psichologinis atsparumas mokytojo darbe“. 
Turinys: 

 Problemų priežastys. 

 Nuostatos. 

 Konfliktų valdymas. 

 Streso valdymas. 

 Įsitvirtinančio bendravimo įgūdžiai. 

 Psichologinio atsparumo didinimas. 

 

Lektorius –psichologas Audrius Matiukas, PRIMUM ESSE. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 12 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

50 Lt. 

20.  26 d. 10 val. 
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g. 12 

a) 

Konferencija šalies dailės ir meno mokyklų vadovams: 

„Dailės ir meno mokyklų aktualijos, problemos ir jų 

sprendimo būdai“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

21.  26-28 d. 

10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Mokymai projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo 

finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas 

savivaldybėse“ (kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-03-001) 

dalyviams. 
 

Lektorė - Aušra Nesterovienė, projekto konsultantė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

 

Dalyvavimas su 

kvietimais. 

Daugiau 

informacijos apie 

projektą 

http://pakis.ipc.lt/w

ordpress/?p=553 

22.  26 d. 10 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

 

Seminaras „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Aktyviųjų mokymo metodų taikymas ugdymo procese 

ir ugdant specialiųjų poreikių mokinius". 
 

Lektorės: direktoriaus pavaduotoja Rita Naruševičienė, vyr. 

specialioji pedagogė Daiva Plungienė, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

23.  26 d. 10 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

pedagogams: 

,,Kūrybiškas ir efektyvus mokinių mokymas(sis) 

grupėse“. 

Lektoriai: pavaduotoja ugdymui Rasa Cicėnienė,  vyr. 

mokytoja  Aušra Ščiukienė, vyr. mokytoja Valda 

Ašmontienė, vyr. mokytoja Dalia Baltrimavičienė, vyr. 

mokytoja  Živilė Kierienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
http://pakis.ipc.lt/wordpress/?p=553
http://pakis.ipc.lt/wordpress/?p=553
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24.  26 d. 11 val. 
Kėdainių rajono 

Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

(Barupės g. 2, 

Labūnava) 
 

Seminaras Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Sėkmingos pamokos kriterijai“. 
 

Lektorė – Neringa Širkienė, NMVA išorės vertintoja, 

Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos direktorės pavaduotoja.  
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

25.  27d. 10 val. 
Kėdainių r. 

Miegėnų pagr. 

mokykla. 

(Miegėnai) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės 

mokyklos tėvams ir pedagogams „Pozityvi tėvystė“ II 

dalis. 
Turinys:  

1. Dėmesio skyrimas, gyrimas ir atlygis. 

2. Elgesio ribų nustatymas, sakymas „ne“. 

3. Praktiniai užsiėmimai. 

4. Koreguojantys nurodymai ir atskyrimas. 

5. Prasmingos bausmės. 

6. Praktiniai užsiėmimai. 

 

Lektorė -  Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos  

tarnybos socialinė pedagogė. 
Rūta Tiškuvienė 

 

 

26.  27 -29 d. 11 val. 
Kauno  Všį 

"Jaunimo 

asmeninio 

tobulėjimo 

centras" 

 

Mokymai įvairių specialybių pegdagogams, jaunimo 

darbuotojams, NVO atstovams: 

„Naujų programos Tarptautiniai jaunimo 

apdovanojimai vykdytojų mokymų kursai“. 

 

Lektoriai: Žilvinas Mažeikis ir Inga Čėsnaitė, VšĮ „Jaunimo 

asmeninio tobulėjimo centras“. 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

27.  27 d. 12 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

(Pirmūnų g. 

13A) 

 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių darbo 

metodų taikymas“. 
 

Lektorė - socialinė pedagogė  Loreta Pabrinkienė, Kėdainių 

Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Seminaras 

mokamas. 

28.  Datą pranešime 

papildomai 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras matematikos mokytojams: 

„Matematika IX–XII klasėse pagal naująsias programas 

ir vadovėlius „Matematika Tau plius“. 
 

Lektorius – Valdas Vanagas, matematikos vadovėlių 

autorius, leidyklos TEV vyriausias redaktorius.  
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina registracija 

iki 22 d. tel. 52544 

arba el.p. 

a.nesteroviene@g

mail.com  

Dalyvio mokestis – 

2 Lt.  

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

29.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Kovo mėn. bus vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji 

ugdymosi poreikiai:  

 Vilainių mokykla - darželis „Obelėlė“; 

 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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 Dotnuvos pagrindinė mokykla; 

 Gudžiūnų P. Rabikausko pagrindinė mokykla; 

 Miegėnų pagrindinė mokykla. 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

30.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Balandžio mėn. bus vertinami šių įstaigų ugdytinių 

specialieji ugdymosi poreikiai:  

 Krakių M. Katkaus gimnazija; 

 Akademijos gimnazija; 

 Pernaravos pagrindinė mokykla; 

 Krakių darželis. 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

Paraiškas ir 

vertinimui reika-

lingus dokumentus 

pristatyti iki kovo 

22 d.  

31.  26 d. 10 val. 
Pernaravos 

pagrindinė mokykla 

(Jadvygos Juškytės 

g. 33, Pernarava) 

 

Pedagoginis psichologinis švietimas. 

Seminaras Kėdainių rajono Pernaravos pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

,,Vaikų, turinčių negalių, sutrikimų ar mokymosi 

sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas ir 

(ar) švietimo pagalbos teikimas“: 
 

Turinys: 

 negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų apibūdinimas; 

 individualizuotų ir pritaikytų programų rengimas; 

 kalbos sutrikimų grupės; 

 kalbos sutrikimų sąsajos su negaliomis, mokymosi sutrikimais, 

mokymosi sunkumais; 

 ryšys tarp kalbos sutrikimų, disgrafijų, disleksijų; 

 specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumai; 

 bendravimas su specifinių asmenybės bruožų turinčiais vaikais 

 profesijų pasirinkimo galimybės specialiųjų poreikių vaikams; 

 klausimai, diskusijos. 

 

Lektorės: specialioji pedagogė metodininkė Jurgita 

Vaitelytė, logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, 

psichologė Arūnė Jakutienė, socialinė pedagogė Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.  

 
Rūta Tiškuvienė 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, DISKUSIJOS 

 

32.  13 d. 12 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Psichologų metodinis  pasitarimas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

 

33.  14 d.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokyklų ugdymo karjerai koordinatorių pasitarimas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Po seminaro. 

34.  19 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiųjų pedagogų metodinis  pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Amalevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 
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35.  28 d. 10 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6). 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininke Jurgita Sinickiene 

Aušra Nesterovienė 
 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 
 

36.  1 d. 9 val.  
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

 Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas. 
 

  

 Vilija Petkūnienė 
 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

37.  1–2 d. 
Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centre 

(Žirmūnų g.1B, 

Vilnius) 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių 

mokiniams 

Dalyvauja:  Dominykas Bernadišius, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
                                                                                          Vilija Petkūnienė 

 

38.  2 d. 10 val. 
Kauno technikos 

universitetas 

(Studentų g. 50, 

Kaunas) 
Išvykstama 8.30 nuo 

Švietimo pagalbos 

tarnybos 

18-asis prof. K. Baršausko fizikos konkursas. 
 

 

                                                                     Danutė Čeidienė 
 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

mokiniai 

39.  5 d. 10 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g.6) 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapas.  
 

                                                                                         Vilija Petkūnienė  

Paraiškas pateikti 

iki 1 d. el.p. 

v.petkuniene@g

mail.com 

40.  6 d. 12 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rajono 4-ųjų klasių mokinių matematikos olimpiada. 
 

  

 Danutė Čeidienė 

Registracija 

el.p.d.ceidiene@ 

gmail.com  

iki kovo 1 d. 

41.  7 d. 12 val.  
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. 
 

  

 Danutė Čeidienė 
 

Registracija 

el.p.d.ceidiene@ 

gmail.com  

iki kovo 4 d. 

42.  7-9 d.   
Karaliaus Mindaugo 

vidurinė mokykla 

(Mindaugo g. 9/1, 

Vilnius) 

51-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados 

respublikos etapas.  
 

Dalyvauja: Giedrė Širvinskaitė, III kl., Kėdainių “Atžalyno” 

gimnazija; Domas Kalvaitis, II kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija, Einaras Sipavičius, I kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 
 

 

43.  15 d. 9 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių 

technologijų olimpiada. 
 

Danutė Čeidienė 
 

Registraciją 

pakartotinai pat-

virtinti iki 13 d. 

el.paštu: 

d.ceidiene@gmai

l.com 

http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
mailto:el.p.d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:el.p.d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:el.p.d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:el.p.d.ceidiene@%20gmail.com
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44.  15 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras (Senosios 

Rinkos a. 12) 
 

Rajono 6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo 

konkursas.   

 
Vilija Petkūnienė 

Paraiškas pateikti 

iki 5 d. el.p. 

v.petkuniene@gm

ail.com . 

45.  14–16 d. 
Alytaus profesinio 

rengimo centras, 

(Putinų g. 40, 

Alytus) 

46-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. 
 

Dalyvauja:  Rosita Rašinskaitė, Giedrė Širvinskaitė, Agnė 

Šedbaraitė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija,  
                                                                                    Vilija Petkūnienė 

 

 

46.  15-16 d.   
„Ryto“ gimnazija 

(Klonio g. 2, 

Druskininkai) 

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

respublikos etapas.  
 

Dalyvaja: Ignas Grinevičius, IV kl., Kėdainių  

„Atžalyno” gimnazija, Akvilė Zigmantavičiūtė II kl., Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

47.  16 d.   
KU Menų fakultetas 

(K. Donelaičio g. 4, 

Klaipėda) 

2-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados respublikos 

etapas.  
 

Dalyvauja: Augustė Bugaitė, III kl., Juras Lapienis, II kl., 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

48.  20-22 d. 
Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras 

(Žirmūnų g. ,1B 

Vilnius) 

61-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados respublikos 

etapas.  
 

Dalyvauja Domas Kalvaitis, II kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 
 

 

49.  21 d. 9 val. 
Rajono ugdymo 

įstaigose 

Tarptautinis  matematikos konkursas „Kengūra-2013“.   
   
                                                                                           Vilija Petkūnienė 

 

50.  23 d. 11 val. 
ŠU 

(P.Višinskio g. 25, 

Šiauliai) 
Išvykstama 9.00 nuo 

Švietimo pagalbos 

tarnybos 

ŠU    15-oji respublikos 4-5 klasių mokinių matematikos 

olimpiada. 
 

                                                                       Danutė Čeidienė 
 

 

 

Dalyvauja 4, 5-8 

klasių mokinių 

matematikos 

olimpiadų 1-2 

vietų laimėtojai. 

51.  26-27d.   
Šaltinio pagrindinė 

mokykla 

(Ateities g. 23, 

Raseiniai) 

62-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 

respublikos etapas.  
 

Dalyvauja Domas Kalvaitis, II kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

52.  4 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

„Lietuvos pasakojimas pasaulyje: kas tai galėtų būti? 

paskaita- diskusija moksleivių akademijos Civitas 

nariams.  

Kviečiame 

pageidaujančius 

mokinius ir 

mokytojus. 

http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
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Lektorius –Vytautas Toleikis, Jungtinių pasaulio koledžų 

nacionalinio komiteto direktorius.   
 

Vilija Petkūnienė 

 

53.   Datą pranešime 

papildomai 

 

Projekto „Kuriame Respubliką komandų mokymai“. 
  

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

VI. SUAUGUSIŲJŲ,  TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

54.  5, 12, 19, 26 d. 

17,15 – 19,15 

val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

STEP (sisteminga efektyvių vaiko auklėjimo įgūdžių lavinimo 

programa) programa tėvams, auginantiems 6-12 metų 

vaikus. 
5 d. - įžanginis STEP tėvų grupės susitikimas. (susipažinimas, STEP 

programos idėjų, tikslų, veiklos metodų, efektyvumo tyrimo Lietuvoje 

išvadų pristatymas, grupės vadovo vaidmens grupėje bei  grupės 

taisyklių aptarimas). 
12 d. - I teminis programos susitikimas. „Savęs ir savojo vaiko 

supratimas“; 
19 d. - II teminis programos susitikimas. „Įsitikinimų ir jausmų 

supratimas“; 
26 d. III teminis programos susitikimas. „Vaiko ir savęs padrąsinimas“; 
 

Užsiėmimus veda Šėtos socialinio ir ugdymo centro 

pavaduotoja ugdymui, andragogikos magistrė Ijola 

Petrauskienė. 
 

 

55.  7, 14, 21, 28 d. 

17.15-18.15 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. 

56.  19 d. 18 val. 
Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

(Barupės g. 2, 

Labūnava) 
 

Paskaita Labūnavos pagrindinės mokyklos tėvams:  

„Ko reikia, kad mūsų vaikų gabumai išsiskleistų?“. 
 

Lektorius - Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos direktorius. 
  

 

 

VII. VYKDOMI PROJEKTAI 
 

57.  2013 m. 
 

Projektas „Kuriame Respubliką“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

58.  2013 m. 

 
Projektas „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo 

modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“.  
Aušra Nesterovienė 

http://pakis.ipc.l

t/wordpress/?p=

553 

59.  2013 m. 

 
Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“. 

Jurgita Vaitelytė 

 

60.  2013 m. 

 
Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame 

mokyme“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

VIII. PARODOS 
 

http://pakis.ipc.lt/wordpress/?p=553
http://pakis.ipc.lt/wordpress/?p=553
http://pakis.ipc.lt/wordpress/?p=553
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61.  Kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių darbų paroda 

„Gimnazija mano akimis...“. 

 

Parengė mokytoja metodininkė Danguolė Civilkienė. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

IX. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

62.  12 d. 12 val. 
Mokykla darželis 

„Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

 

 

Renginys, skirtas Kovo 11 - jai „Mano valstybė“.  
 

Organizatorės: mokytoja metodininkė Jovita  Krutkienė, 

vyr.mokytoja Dalia Urbienė, muzikos vyr.mokytoja Dalia  

Ivoškienė, Kėdainių mokykla - darželis "Puriena". 
 

Kviečiame dalyvauti 

Kėdainių r. mokyklų- 
darželių 3- 4kl. mokinius. 

Renginys prasidės 

ikimokyklinukų akcija 

"Aš labai myliu Lietuvą"- 

trispalvių balionų 

paleidimu. 

63.  14 d. 10 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

Neformaliojo vaikų  švietimo renginys „Draugystės 

spalvos“. 
 

Dalyvauja: Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos bei 

rajono mokyklų 4-ųjų klasių mokiniai ir mokytojos (d/m 

"Obelėlė", d/m "Dobiliukas", M. Daukšos pagrindinė mokykla, 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos Tiskūnų ir 

Lančiūnavos skyriai) 

 

Rengėjai: Jolita Gaučienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 

Rita Rudokaitė - Stanišauskienė, pradinių klasių mokytoja 

metodininkė, Jolita Mickienė, lietuvių kalbos vyresnioji 

mokytoja .  
 

 

64.  20 d. 9.30 val. 
l/d „Aviliukas“ 

(P.Lukšio g. 9) 

 

Metodinė diena l/d „Aviliukas“ – „Būk mano draugas“ 

(prevencinė veikla ikimokyklinėje įstaigoje). 

Organizatoriai: direktorės pavaduotoja Laisvyda 

Stogevičienė, mokytojų metodinė grupė. 

 

Registracija tel.: 

5 29 80 

65.   21 d. 10 val. 
l/d „Vyturėlis“ 

(Josvainių g. 53) 

 

Šventė-konkursas „Poezijos pavasarėlis“, skirtas 

pasaulinei poezijos dienai paminėti. 

Dalyvauja poetė Zita Gaižauskaitė. 

Organizatoriai: Kėdainių lopšelio- darželio ,,Vyturėlis“ 

pedagogų komanda. 

Kviečiami dalyvauti 

5-7 metų skaitovai, 

kurie deklamuos 

poetės eilėraščius. 

Programos- kvietimai 

išsiųsti į įstaigas. 

66.  22 d. 12 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Renginys pradinių klasių mokiniams teatro dienai 

paminėti „Augame su pasaka“. 
 

Organizatorės: vyr. mokytoja Vilma Dabašinskienė, 

mokytoja metodininkė Vitalija Strautnikienė; Kėdainių 

rajono Akademijos gimnazija. 
 

 

67.  24 d. 10.30 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

 

Gražiausio piešinio konkursas ,,Mano raidės sportuoja“ 

Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja Rita 

Lukoševičienė, spec. pedagogės Asta Dikidži ir Daiva 

Plungienė, logopedė Laisvė Sarulienė, mokytoja metodininkė 

Rita Krivoūsienė, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinė mokykla. 

Nuostatai išsiųsti į 

mokyklas. 

Informacija tel: 8-

611-32178 (Daiva), 

el. paštu: slaisve@ 

gmail.com 
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X. INFORMACIJA 
 

2013 metų balandžio mėn. vyks olimpiados ir konkursai: 
 Užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 2013“ (balandžio 12 d.). 

 Rajono 8  klasių mokinių biologijos olimpiada (balandžio 19 d.). 

 Rajono 1-4  klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ( balandžio 24 d.).  

 Rajono 7-8   klasių mokinių fizikos olimpiada (balandžio 25 d.). 

 Rajono 1 -4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“. 
 

2. Sporto mokyklos renginiai pridedami 13 psl. 

 

Direktorius                                                                                      Henrikas Vaicekauskas 
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 Renginiai Kėdainių sporto mokykloje 2013m. kovo mėn. 
 

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingas 

2013.03.09d. 11.00 val. 

,,Aušros‘‘  sveikatinimo ir 

sporto pagr. mokykla 

 

2012/2013 m. m.  Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 4kl. ir 5-6 kl. mok. 

,,Drąsus, Stiprūs, Vikrūs‘‘ zoninės  

varžybos. 

 

Kėdainiai, 

Panevėžys,Jonava 

 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.03.12 d.  10.00 val. 

,,Aušros‘‘  sveikatinimo ir 

sporto pagr. mokykla 

 

2012/2013 m. m.  Rajono mokinių 

Olimpinio festivalio plaukimo varžybos. 

Miesto ir kaimo gimnazijos, 

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.03.14d. 9.00 val. 

Akademijos gimnazija 

2012/2013 m. m. Rajono mokinių Olimpinio 

festivalio kaimo vietovių mokyklų 4 ir 

žemesnių klasių ,,Drąsūs, Stiprūs , Vikrūs‘‘   

varžybos. 

 Kaimo gimnazijos, kaimo 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

 

2013.03. 14d. 9.00 val. 

Akademijos gimnazija 

2012/2013 m. m.  Rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų 5-6  klasių ,,Drąsūs, Stiprūs , 

Vikrūs‘‘   varžybos. 

Kaimo gimnazijos, kaimo 

pagrindinės mokyklos  

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.03. 19 d. 9.00 val. 

Akademijos gimnazija 

2012/2013 m. m.  Rajono mokinių 

Olimpinio festivalio badmintono varžybos. 

Miesto ir kaimo gimnazijos, 

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.03. 23 d. 11.00 val. 

Vieta bus tikslinama 

2012/2013 m. m. Rajono mokinių Olimpinio 

festivalio kaimo vietovių mokyklų 4 ir 

žemesnių klasių ,,Drąsūs, Stiprūs , Vikrūs‘‘  

zoninės varžybos. 

Kėdainių raj., Kauno raj., 

Jonavos raj. 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.03. 23d. 11.00 val. 

Vieta bus tikslinama 

2012/2013 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų 5-6  klasių ,,Drąsūs, Stiprūs , 

Vikrūs‘‘  zoninės varžybos. 

Kėdainių raj., Kauno raj., 

Jonavos raj. 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.03. 28d. 9.00 val. 

Akademijos gimnazija 

2012/2013 m. m.  Rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų 3x3 krepšinio varžybos varžybos.. 

Kaimo gimnazijos, kaimo 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.03. 29d. 10.00 val. 

,,Aušros‘‘  sveikatinimo ir 

sporto pagr. mokykla 

 

2012/2013 m. m.  Rajono mokinių 

Olimpinio festivalio gimnastikos varžybos.. 

Miesto ir kaimo gimnazijos, 

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.03.  

Miesto bendrojo lavinimo 

mokyklose 

 

2012/2013 m. m.  Rajono mokinių 

Olimpinio festivalio krepšinio varžybos. 

Miesto gimnazijos ir 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

 

Direktoriaus pav. ugdymui                                                                         Z. Peleckienė  

 

 Metodininkas                                                                                             Br. Šimokaitis  

 3 3 3 5 0  


