
 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2013 m. lapkričio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  4 d. 14 val. 
Truskavos 

pagrindinė mokykla 

(Gaisų g.1) 

Paskaita Truskavos pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo 

gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje“. 

 

Lektorius – mokytojas metodininkas Audrius Pankratjevas,  

Truskavos pagrindinė mokykla. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

2.  6 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras folkloro kolektyvų vadovams, švietimo įstaigų 

neformalaus ugdymo pedagogams, muzikos mokytojams, 

choreografams:  
„Tarmė – gyvoji tradicija“. 
 

Lektorės: Vida Šatkauskienė, Lietuvos liaudies kultūros 

centro direktoriaus  pavaduotoja, etninės kultūros skyriaus 

vedėja; Lina Vilienė, etnomuzikologė, Panevėžio krašto 

muziejaus etninės kultūros skyriaus vedėja. 

 

Organizatorius - Kėdainių kultūros centras. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 5 

d.  

tel.: 5 68 93,  

8-612 65321 

arba el.p.: 

pavaduotoja@ze

bra.lt 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

3.  7 d. 10 val. 
Kėdainių kultūros 

centras 

(J.Basanavičiaus g. 

24) 

 

 

Seminaras folkloro kolektyvų vadovams, švietimo įstaigų 

neformalaus ugdymo pedagogams, muzikos mokytojams, 

choreografams: 
„Vaikas – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjas“. 
  

Lektorė - Lina Vilienė, etnomuzikologė,  Panevėžio krašto 

muziejaus etninės kultūros skyriaus vedėja. 

 

Organizatorius: Kėdainių kultūros centras. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 5 

d.  

tel.: 5 68 93,  

8-612 65321 

arba el.p.: 

pavaduotoja@ze

bra.lt 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

4.  7 d. 10 val. 
Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

(Aušros g. 21) 

 

Paskaita Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka“ 

pedagogams:  

„Microsoft Windows 7  ir Microsoft Office 2010 

programos, jų panaudojimas ugdyme“. 

 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 

Seminaras 

mokamas. 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:pavaduotoja@zebra.lt
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5.  8 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Paskaita pilietinio ugdymo mokytojams, socialiniams 

pedagogams, klasių auklėtojams: 

„Vystomasis bendradarbiavimas“ (projektas Pasaulis  ir aš) 
Turinys: 

 Vystomasis bendradarbiavimas – išsivysčiusių šalių užsienio 

politikos dalis. 

 Tūkstantmečio vystymosi tikslai. 

 Interaktyvių užduočių pristatymas. 

 Metodinės priemonės „Nuo teorijos iki praktikos“ pristatymas. 

  

Lektorė - Renata Dambrauskaitė Pėželienė, Neformaliojo 

švietimo asociacija „Jaunimo akademija“. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki  

5 d.  

tel.: 5 25 44 arba 

el. p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com  

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

Seminaro 

dalyviai gaus 

metodinę 

priemonę „Nuo 

teorijos iki 

praktikos“. 

 

6.  8 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

(baigiamasis seminaras).  
Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 2007-

12-18). 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 45 Lt. 

 

7.  8 d. 14  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita biologijos mokytojams: 

„Mokslinės veiklos organizavimas ugdymo proceso 

kokybės tobulinimui“. 

Lektorė – mokytoja ekspertė dr. Rasa Baltušytė, Šėtos 

gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

 

Po paskaitos 

metodinis 

pasitarimas. 

8.  8 d. 13 val. 
Kėdainių l/d 

"Aviliukas" 
(P. Lukšio g. 9a) 

 

Paskaita Kėdainių l/d „Aviliukas“ pedagogams: 

„Papildomų priemonių naudojimas organizuojant 

mankštas“. 

  

Lektorė - vyr. mokytoja Dalia Vengrytė, Kėdainių  "Atžalyno" 

gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

9.  12 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

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).  

 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  
 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

Dalyvio 

mokestis -  40 

Lt. 

Kursų trukmė – 

40 akad. val. 

10.  12-13 d. 

9,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kalbos kultūros kursai ir įskaita. 

 

Lektorius – Bronius Dobrovolskis, Vilnius. 

                                                              
 Neringa Vaicekauskienė 

 

Vienos dienos 

kaina – 50 Lt. 

 

11.  14 d. 13 val. 
Kėdainių Jonušo 

Radvilos studijų 

centras 

(Basanavičiaus g.4) 

Paskaita anglų kalbos mokytojams: 

„Interaktyvios lentos panaudojimas ugdymo procese: už ir 

prieš. Įvertinkime patys“. 

 

Lektorė – Asta Pukienė,  Kėdainių Jonušo Radvilos studijų 

centras. 
Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

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


12.  15 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras mokyklų karjeros koordinatoriams: 

„Individualus ir grupinis konsultavimas“. 

 

Lektoriai: psichologė Vidutė Ališauskaitė, ugdymo karjerai 

konsultantė; Simona Uleckienė, ugdymo karjerai vyr. 

konsultantė. 
Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki  

8 d.  

tel.: 5 25 44 arba 

el. p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com  

Dalyvio 

mokestis – 10 Lt. 

13.  15 d. 12 val. 
m/d „Vaikystė“ 

( Mindaugo g. 21) 

 

 

Seminaras Kėdainių m/d „Vaikystė“ pedagogams: 

„Tolerancija ir žmogaus būties terapiniai aspektai“. 

 

Lektorė -  mokytoja  metodininkė Lolita Bitvinskienė, 

Raseinių r. Girkalnio pagrindinė  mokykla. 
 Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

14.  18-20 d. 

10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40 

Mokymai projekto “Savivaldybių pasirenkamojo švietimo 

teikėjų vadybinių kompetencijų pagilinimas (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 

 

15.  19 d. 14 val. 
Kėdainių r. Krakių 

Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

Paskaita Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos pradinių klasių mokytojams: 

 „Penktokas dailės pamokoje“. 

  

Lektorė – mokytoja metodininkė Indiana Jackevičienė, 

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

16.  20 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita vokiečių kalbos mokytojams: 

„Efektyvus metodų naudojimas užsienio kalbai mokyti“. 

 

Lektorė – vyr. mokytoja Ramunė Misiūnienė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

17.  21 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams: 

„Mokymosi motyvacijos ir kūrybiškumo ugdymas 

konkursine veikla“ (Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkurso atgarsiai). 

Lektorės: mokytoja metodininkė Asta Jakštienė, mokytoja 

metodininkė Audronė Praškevičienė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija; mokytoja metodininkė Diana Šilkaitienė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija; vyr. mokytoja Žydrė Svetikienė, 

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 

15 d. tel.: 5 25 

44 arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

18.  22 d. 11 val. 
Kelmės r. Kražių 

gimnazija 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 2) 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Kelmės rajono Kražių gimnazijos patirtis ir tradicijos 

organizuojant ugdymo procesą“. 

 

Lektoriai: Kelmės r.  Kražių gimnazijos mokytojų komanda. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

19.  26 d. 14,30 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

Paskaita Profesinio rengimo centro bendruomenei: 

„Specialiųjų poreikių mokinių bendravimo su 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
http://pakis.ipc.lt/
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com


(Josvainių g. 40) 

 
bendraamžiais ir suaugusiais ypatumai“. 

 

Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
Aušra Nesterovienė 

  

20.  27 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Mokymai: „Regioninių švietimo valdymo informacinių 

sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų 

kompetencijų tobulinimas (II etapas). 

 

Organizatorius – Švietimo informacinių technologijų centras. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Tęstiniai 

mokymai.  

21.  27 d. 12 val. 
m/d „Vaikystė“ 

( Mindaugo g. 21 ) 

 

 

Seminaras Kėdainių m/d „Vaikystė“ pedagogams: 

„Žaidimai, skatinantys mokinių mokymosi motyvaciją“. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Jūratė Daugnorienė, 

mokytoja metodininkė Raimonda  Levanienė,  Kėdainių m/d 

„Vaikystė“. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

22.  27 d. 13 val.  
Kėdainių lopšelis- 

darželis "Aviliukas" 

(P.Lukšio g. 9a) 

 

Paskaita Kėdainių l/d "Aviliukas" pedagogams: 

„Netradicinių dailės priemonių panaudojimas vaikų 

meninei veiklai, vykdant projektą "Po balto angelo 

sparnu“. 
 

Lektorė -  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

Inga Župerkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

23.  28 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

“Mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankis – 

testas”. 
Programos turinys: 

1. Vertinimo kaitos idėjos: standartizuota 4 klasės lietuvių kalbos 

bei matematikos programa ir testų rinkiniai. 

2. Mokinių pasiekimų vertinimas. Įvairių pasiekimų lygių ir 

gebėjimų užduočių pavyzdžiai.  Kaip mums sekasi atpažinti 

mokinių pasiekimų lygį? 

3. Testo sudarymas. Kokias užduotis rinktis? Kaip jas įvertinti? 

 

Lektorė – mokytoja ekspertė  Nomeda Kasperavičienė, 

Jonavos Panerio pradinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija 

iki 25 d. 
tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com. 

 

Dalyvio 

mokestis – 42 Lt. 

24.  28 d. 17,15 val.  
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

Paskaita Kėdainių r. Akademijos gimnazijos "Kaštono" 

skyriaus ikimokyklinukų tėvams: 

"Ikimokyklinuko socialinis emocinis ugdymas". 

 
Lektoriai: Danutė Deimantavičienė, skyriaus vedėja, III 

vadybinė kategorija; Audra Falkauskienė, ikimokyklinio 

ugdymo vyr. auklėtoja; Gražina Kulnickienė, ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja; Sigita Burzdžiuvienė, socialinė pedagogė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com


metodininkė; Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“ 

skyrius. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

25.  Lapkričio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

 Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija; 

 Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė 

mokykla; 

 Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla. 
 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

26.  Gruodžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Dotnuvos  pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio 

pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių mokykla – darželis „Vaikystė“ 

 Kėdainių lopšelis – darželis „Varpelis“. 
 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

Vertinimui reika-

lingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

lapkričio 25 d. 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
 

27.  7 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Amalevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

28.  8 d. 16 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Biologijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Baltušytė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

29.  14 d. 14 val. 
Kalbų mokykla 

(Pirmūnų g. 13A) 

 

Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Nijolė Černiauskienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

30.  19 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas – diskusija 

„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas“. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

31.  20 d. 12 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagr. m. 

(Chemikų g. 30) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 



32.  25 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Direktorių pavaduotojų susivienijimo valdybos narių 

pasitarimas. 
 

Direktorių pavaduotojų susivienijimo pirmininkė Audra Pakštienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

33.  28 d. 
Prienų r. „Žiburio“ 

gimnazija 

(J.Basanavičiaus g. 

1, Prienai) 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: 

Metodinė diena Prienų r. „Žiburio“ gimnazijoje 
  

Organizatorius  – Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

34.  4 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rajono mokinių tarybos pasitarimas. 
 

 

Vilija Petkūnienė 

 

 

35.  7 d. 10 val. 
Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g.30) 

Rajono pradinių klasių mokinių konferencija: 

„Noriu ir galiu augti sveikas“. 
Konferencijos  probleminės sritys: 

1. Mokinių darbo ir poilsio režimas. 

2. Sveika mityba-sveikas žmogus. 

3. Fizinio aktyvumo svarba mokinio sveikatai. 

4. Sveikatos ugdymo bei fizinės veiklos tradicijos mokykloje ir 

šeimoje. 

5. Aplinkos veiksnių įtaka mokinių sveikatai. 

Organizatoriai: Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija tel. 

8-620 61197 

(Diana 

Jermakovienė). 

36.  14 d. 11,30 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Paskaita Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniams:  

„Jauno žmogaus pasirinkimai: vertybės, pilietinė 

laikysena, būsima profesija ...“. 
 

Lektorius – Donatas Puslys, interneto dienraštis „Bernardinai“.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

37.  19 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

 (Senoji rinka 12) 

 

Kėdainių rajono 1 - 5 klasių mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, skaitovų konkursas „Metų ratas“ 
 

Danutė Čeidienė 

Jurgita Vaitelytė 

 

Būtina 

registracija  

iki 12  d.  
el.p.:spec.pedago

ge@centras.keda

iniai.lm.lt 

 

V. MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 

 

38.  Pagal atskirą 

grafiką 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai mokiniams: „Ugdymas karjerai: kaip planuoti 

savo ateitį?“.  

 

Lektorė - ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

Kreiptis  
tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com  

 

 

39.  15 d. 15 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokyklų karjeros koordinatorių pasitarimas. 
 

 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

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


VI. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

40.  4 - 27 d.  

 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų  projektas 

„Atverk gerumui širdį“, skirtas tolerancijos dienai. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Žilvitis“.  
 

Nuostatai 

pridedami. 

41.  21 d. 13 val. 
m/d „Vaikystė“ 

(Mindaugo g. 21) 

 

Konkursas „Šauniausio mokinio rinkimai“.  

 

Organizatorės: mokytoja metodininkė Jūratė Daugnorienė, 

mokytoja metodininkė Virginija Žemaitienė, Kėdainių m/d 

„Vaikystė“. 

 

Kviečiami 

dalyvauti 

Kėdainių rajono 

mokyklų-

darželių 4-ų 

klasių mokiniai. 

Kvietimai bus 

išsiųsti. 

42.  26 d. 9,30 val. 
l/d „Pasaka“ 

(Aušros g. 21) 

   

„Atvira muzikinės raiškos valandėlė rajono ikimokyklinių 

įstaigų meninio ugdymo pedagogams“. 

  

Veda:  meninio ugdymo  pedagogė Dalia Sirijatavičienė. 

 

 

43.  27 d. 16.30 val. 
l/d „Varpelis“ 

(Pavasario g. 8) 

 

Metodinė diena tėveliams „Vaikų kūrybiškumo ugdymas“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Varpelis“. 

  

 

44.  28 d. 13 val. 
l/d „Varpelis“ 

(Pavasario g. 8) 

 

Metodinė diena „Vaikų kūrybiškumo ugdymas“. 
 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Varpelis“. 

Registracija tel.  

5 24 12  

(dir. pavaduotoja 

Jolita) 

 
 

VII. PARODOS 
 

45.  nuo lapkričio  

4 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių tapybos darbų 

paroda. 

 

Parodą rengė mokytoja metodininkė Danguolė Civilkienė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 

 

 

46.  14 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos, Kėdainių r. 

Akademijos gimnazijos, Kėdainių r. Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinės mokyklos, Panevėžio r. Krekenavos 

Mykolo Antanaičio gimnazijos mokinių darbų paroda, 

skirta Adelei Dirsytei. 
 

Parodos atidarymo metu vyks paskaita: „Moralinių autoritetų svarba 

jaunam žmogui“.  

Lektorius – Donatas Puslys, interneto dienraštis „Bernardinai“.  
 

Organizatoriai: Kėdainių r. Šėtos gimnazijos, Kėdainių 

„Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos, 

Kėdainių r. Akademijos gimnazijos, Panevėžio r. Krekenavos 

Mykolo Antanaičio gimnazijos dailės ir tikybos mokytojai, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

 

 

 



 VIII. INFORMACIJA 

1. Lapkričio 7 d. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre vyks seminaras logopedams, 

surdopedagogams, mokytojams, dirbantiems su vaikais, turinčiais klausos sutrikimų ar 

kochlearinius implantus. Ketinantiems vykti į seminarą siūlome registruotis Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyboje (organizuosime nuvykimą). Kelionės kaina: 40 Lt.  

2. Kėdainių lyderių klubo lapkričio mėn. renginiai (pridedama).  

3. Pageidaujančių įsitraukti į Krikščionių pilietinio veikimo forumo veiklą dėmesiui: lapkričio 

14 d. 15 val. kviečiame į susitikimą (pridedama). Dalyvaus Donatas Puslys, interneto dienraštis 

“Bernardinai”.    

4. Lapkričio 30 d. Nacionalinė moksleivių akademija organizuoja 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiadą (pridedama). 

5. Pirmasis  4-ų klasių mokinių viktorinos "Irkis gilyn" (katalikų tikybos) etapas vyks 

mokyklose lapkričio mėnesį. Dalyvauja mokyklos, užsiregistravusios Kauno arkivyskupijos 

katechetikos centre. 

6. 2013 metų gruodžio mėn. vyks olimpiados ir konkursai: 

 25-asis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas  ( gruodžio 7 d.); 

 25-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajono etapas ( gruodžio 13 d.). 

7. 2013-2014 m.m. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso metu rekomenduojama (nėra 

privaloma) skaityti lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio tekstus ir taip 

prisidėti prie šio rašytojo 300-ųjų gimimo metinių paminėjimo. 

8. Mokyklų vadovų, užsiregistravusių gruodžio 6 d. į LITEXPO parodą, dėmesiui: siūlome 

registruotis Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje (organizuosime nuvykimą). Kelionės kaina: 40 

Lt.  

DĖKOJAME ! 

 

Už pagalbą rengiant užduotis konkursui „Sveikuolių sveikuoliai: 

 Auksei Variakojienei, Kėdainių „Ryto" pagrindinės mokyklos ir Šviesiosios gimnazijos 

sveikatos priežiūros  specialistei; 

 Kėdainių l/d „Aviliukas“ sveikos gyvensenos darbo grupei; 

 Laimutei Stankevičienei, Kėdainių l/d  „Vyturėlis“ sveikatos kūrybinės grupės vadovei; 

 Gražinai Bičkienei, Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijos sveikatos priežiūros specialistei; 

 Tatjanai Stacinai, Kėdainių m/d „Vaikystė“  direktorės  pavaduotojai ugdymui; 

 Jolitai Miliškevičienei, Kėdainių l/d „Varpelis“ direktorės pavaduotoja ugdymui. 

 

SVEIKINAME ! 
 

Sveikiname mokyklų komandas,  įgyvendinusias projektukus „Kuriame Respubliką“: 

 Kėdainių šviesiosios gimnazijos komanda (vadovė Indrė Mackevičienė); 

 Kėdainių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos komanda (vadovas Dainius Remeikis); 

 Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos komanda (vadovė Palmira Kaupelienė); 

 Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos komanda (vadovė Erika 

Lavrukėnienė). 

Spalio 19 d. vyko Nacionalinė konferencija, kurioje dalyvavo Šviesiosios gimnazijos, 

Suaugusiųjų ir Jaunimo mokyklos, „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos 

komandos.   

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos komandos projektas  pateko 

tarp 25 geriausių šalies pilietiškumo ugdymo projektų! 

 

 

Direktorius                 Henrikas Vaicekauskas 



PRIEDAS 1 

 

KĖDAINIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  PROJEKTO „ATVERK 

GERUMUI ŠIRDĮ“, SKIRTO TOLERANCIJOS DIENAI PAMINĖTI, VEIKLOS  

N U O S T A T A I 

 

Bendrosios nuostatos 

 

1. Kėdainių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Atverk gerumui širdį“ (toliau - 

Projektas) skirtas tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti.  

2. Konkurso nuostatai reglamentuoja Projekto tikslus, dalyvius, organizavimo, darbų pristatymo 

tvarką. 

3. Projektas skirtas tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti. 

4. 2013 metų Tolerancijos simbolis Gėlė. 

5. Projekte kviečiame dalyvauti  Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

6. Projekto organizatorius – Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“. 

7. Projektas vyks nuo 2013 m. lapkričio 4 d. iki 2013 m. lapkričio 27 d. 

8. Projekto „Atverk gerumui širdį“ esmė – kuo anksčiau vaikai supras ir žinos žodžio 

Tolerancija reikšmę, tuo daugiau bus tarp mūsų supratimo, kalbos ir bendravimo kultūros, 

kitos nuomonės paisymo, o mažiau vietos liks pykčiui, neapykantai, pavydui. 

 

Projekto tikslai ir uždaviniai 

 

9. Projekto tikslas – suvienyti pastangas ir kūrybinį potencialą, išreiškiant bendrą rūpestį ir 

supratimą apie žodžio Toleranciją reikšmę. 

10. Projekto uždavinys - suteikti galimybę išgyventi kūrybos, buvimo kartu ir draugystės 

džiaugsmą kuriant Tolerancijos simbolį GĖLĘ ir švenčiant Tarptautinę Tolerancijos dieną. 

11. Projekto uždavinys – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

Projekto organizavimas 

 

12. Projektas skelbiamas Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 2013 m. lapkričio mėnesio veiklos 

plane. 

13. Apie ketinimą dalyvauti projekte įstaiga praneša iki 2013 m. lapkričio 7 d. tel.: 6 17 05 arba 

el. paštu zilvitis_mok@takas.lt. Nurodo įstaigos pavadinimą, atsakingą asmenį, kontaktinį 

telefoną, asmeninį elektroninį  asta.  

14. Tolerancijos simbolį GĖLĘ įstaiga gamina ant A2 vertikalaus popieriaus formato 

(prilyginama keturiems  piešimo lapams), įvairiomis dailės technikos raiškos priemonėmis 

(aplikacija, piešimas, popieriaus plėšimas ir pan.) iki 2013 m. lapkričio 14 d. 

15. Tolerancijos dienai „Atverk gerumui širdį“ skirtus  renginius  organizuoja savo įstaigos 

bendruomenėms, įvairiomis raiškos formomis (pokalbiai, diskusijos, situacijos, šventės, 

pramogos lauke, animacinių filmukų žiūrėjimas ir kt.) 2013m. lapkričio 15 d.  

16. Iki 2013 m. lapkričio 22 d. dalyvaujančios projekte įstaigos, Kėdainių lopšeliui-darželiui 

„Žilvitis“ , pristato Tolerancijos simbolio GĖLĖS meninį darbą. 

17. Projekto „Atverk gerumui širdį“ renginys vyks 2013 m. lapkričio 27 d.  

18. Visi dalyvaujantieji bus apdovanoti padėkomis ir simbolinėmis dovanomis.  

 

Baigiamosios nuostatos 

 

19. Iš projekte dalyvaujančių įstaigų meninių darbų bus organizuota „keliaujanti“ paroda. 

Parodos laiką ir vietą pranešime elektroniniu paštu. 

20. Informacija apie parodą bus skelbiama www.kedainiaizilvitis.lt tinklapyje. 

_________________________ 

 

http://www.kedainiaizilvitis.lt/


 

PRIEDAS 2 

   
 

 
 
                                                          

 

 

 

 

KĖDAINIŲ RAJONO LYDERIŲ KLUBAS 
 

 

 

 

 

2013 m. lapkričio mėnesį Kėdainių rajono lyderių klubui pirmininkauja  

Kėdainių „Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla  

(direktorius Ovidijus Kačiulis). 

 

Kėdainių rajono lyderių klubas organizuoja ir kviečia į šiuos renginius: 

 

Laikas, vieta 

 

Renginio pavadinimas, lektorius, atsakingas Pastabos 

 

22 d. 12 val. 
Kėdainių 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g.30) 

 

 

 

Sportinė popietė mokyklų lyderių klubų komandoms. 
Programa 

             1. Komandų prisistatymas. 

             3. Rungtys baseine - plaukimo estafetė 5x50 m (5 komandos 

dalyviai). 

             4. Sportinis šokis sporto salėje (dalyvauja visi komandų  nariai). 

             5.  Komandinės tinklinio varžybos (6 komandos dalyviai). 

 

Komandos sudėtis: 

9 dalyviai  

(3 mokytojai, 

3 tėvai, 3 mokiniai). 

Komandos nariai 

tinklinio varžybose 

gali keistis. 

Reikalingos 

priemonės: sportinė 

apranga, plaukimo 

reikmenys. 

 

 

22 d. 13 val. 
Kėdainių 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g.30) 

 

 

Mokyklų lyderių klubų diskusija: 

„Lyderių motyvavimas: ką galėtume taikyti savo 

mokykloje?  

Rekomendacijų Tėvų lyderių motyvavimas rengimas“. 

  

Dalyvauja: rajono, mokyklų lyderių klubų nariai, savivaldybės 

kūrybinė komanda (nedalyvaujantys sportinėse varžybose).  

 

 

Kviečiame 

dalyvauti 

pageidaujančius 

   
_____________________________ 

 



PRIEDAS 3 

 

KRIKŠČIONIŠKAS PILIETINIO VEIKIMO FORUMAS 

 

Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas – tai neformali ekumeninė iniciatyva, telkianti Lietuvos krikščionis 

aktyvesniam pilietiniam veikimui, leidžianti veiksmingiau atstovauti krikščioniškas vertybes viešajame 

gyvenime. 

 

Kodėl toks Forumas reikalingas? 

Nors Lietuvoje, remiantis gyventojų surašymo duomenimis, net 4 iš 5 žmonių įvardija save kaip krikščionis, 

akivaizdu, kad krikščioniškų vertybių įtaka viešajame gyvenime silpna, įstatymų leidybos procese kur kas 

aktyviau veikia interesų grupės, propaguojančios tokį viešos erdvės sutvarkymą bei institucinę sąrangą, kurios 

apsunkina visavertį krikščionių gyvenimą.  

 

Tokią situaciją lemia visas kompleksas priežasčių, kurių svarbiausios: 

1. Didžioji dauguma žmonių, įvardijančių save krikščionimis, labai menkai pažįsta krikščioniškų vertybių 

lobyną ir neįsisąmonina jo vertės; krikščionio gyvenimas ir jo pasaulėžiūra turi būti vientisi – Krikščionybė 

nėra teorija, bet kasdienė praktika. 

2. Nemaža dalis žmonių, rimtai priimantys savąją krikščionišką tapatybę, nusišalina nuo dalyvavimo, 

sprendžiant viešojo gyvenimo klausimus, nes yra pastatę sieną tarp dvasinio gyvenimo ir viešos veiklos. 

3. Visame pasaulyje stiprėja kristofobinė, ateistinė pastanga pašalinti krikščioniškas vertybes iš viešo 

gyvenimo, deformuoti pasaulietiškumo principą, paverčiant jį ateizmo ideologija. Viena šios tendencijos 

apraiškų – krikščioniškų ženklų šalinimas iš viešos erdvės, taip pat krikščionių pašalinimas iš svarbiausių 

politinių ar visuomeninių diskusijų. Kita apraiška - ateistinės pasaulėžiūros invazija, keičianti šeimos 

sampratą, deformuojanti ugdymo procesą. 

4. Lietuvos krikščionių bendruomenėms trūksta sutelktumo, vaisingo bendradarbiavimo įgūdžių, taip pat 

efektyvių, išbandytų įtakos darymo viešajai sferai mechanizmų. 

 

Krikščioniško pilietinio veikimo forumo tikslai: 

1. Ugdyti krikščionių pilietiškumą, skatinti pilietinę atsakomybę. 

2. Keisti politinio, ekonominio, socialinio gyvenimo kultūrą, puoselėjant žmogaus orumo, bendrojo gėrio, 

solidarumo, veiklios meilės principus. 

3. Pristatyti krikščionybę, kaip išlaisvinančią nuo ideologinių schemų viešajame gyvenime ir turinčią ką 

pasakyti šių laikų žmogui pasaulėžiūrą. 

4. Stiprinti skirtingų krikščioniškų bendruomenių bendradarbiavimą, tirpdyti tarpusavio įtampas, telkti 

bendroms reikšmingoms iniciatyvoms viešojoje erdvėje. 

5. Padėti patiems krikščionims geriau susipažinti su pilietinio apsisprendimo reikalaujančiais klausimais. 

6. Analizuoti krikščioniškų vertybių požiūriu Seimo, Vyriausybės, kitų politinių institucijų veiklą, teikti joms 

pasiūlymus, prisidėti prie politikų vertybinio ugdymo ir krikščioniško švietimo. 

7. Reaguoti į išpuolius prieš krikščioniškas vertybes, žmogaus orumo paniekinimo atvejus viešojoje erdvėje. 

8. Telkti krikščionis konkrečiam socialiniam veiksmui, palaikyti, viešinti ir įgyvendinti konkrečias akcijas. 

9. Melstis, prašyti Dievo palaimos Lietuvai.  

 

Bendrieji Forumo veiklos principai: 

1. Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas nėra formali organizacija, atskiras teisinis subjektas, bet veikia 

kaip krikščionių bei krikščioniškų bendruomenių diskusijų ir pilietinių iniciatyvų erdvė. 

2. Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas veikia laisvanoriškos narystės principu.  

Krikščioniško pilietinio veikimo forumo dalyviu tampama pritariant Krikščioniško pilietinio veikimo 

forumo deklaracijai. 

3. Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas nesieja savęs su jokia politine organizacija, verslo grupe, neturi 

ambicijų tapti politiniu dariniu, tačiau pasilieka teisę skelbti rekomendacijas, gaires tiek politikams, tiek 

visiems piliečiams. 

4. Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas siekia sudaryti galimybes išreikšti savo nuomonę ir iniciatyvas 

krikščioniškoms bendruomenėms, neteikdamas privilegijų nė vienai iš jų. 

5. Ne visi forumo dalyviai privalo pritarti visoms iniciatyvoms ar nuostatoms. Kiekvienas dalyvis šiame 

forume išlieka savarankiškas ir nepraranda teisės turėti kitokią nuomonę. 

_________________________ 

 



 

PRIEDAS 4 

 

 
 
 

 

Kvietimas dalyvauti matematikos 

olimpiadoje 
 

 
 
 

Šių metų lapkričio 30 d., šeštadienį, Kaune pirmą kartą vyks Nacionalinės moksleivių 

akademijos (NMA) organizuojama matematikos olimpiada 5–8 klasių mokiniams. 
 
Užduotis   olimpiadai   rengia   NMA   matematikų   komanda   ir   Kauno   technologijos   

universiteto profesorius, habil. dr. V. Pekarskas. 

Kviečiame dalyvauti visų miestų ir rajonų, atskirų mokyklų atstovus,  taip pat pavienius mokinius. 

Paraiškas, kuriose nurodoma mokinių pavardė, vardas, mokykla ir klasė, prašome siųsti iki 

lapkričio 23 dienos elektroninio pašto adresu  olimpiada@nmakademija.lt 
 

 
 

Kontaktinis asmuo – Gintė Pačkauskaitė. 
 
El. pašto adresas – olimpiada@nmakademija.lt 

 

Tel. 8-602 26616. 
 

 

Plačiau apie Nacionalinę moksleivių akademiją:  nmakademija.lt 
 

 

Numatoma olimpiados dienotvarkė: 
 

10.00–10.30 val. – dalyvių atvykimas, registracija; 

10.30–13.00 val. – užduočių sprendimas; 

13.00–16.00 val. – laisvas laikas olimpiados dalyviams; 

16.00 val. – uždarymas, apdovanojimai. 
 
Olimpiados vieta: Kauno technologijos universiteto Elektronikos rūmai (Studentų g. 50). 

______________________ 


