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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2013 m. sausio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  2 d. 13 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g. 1) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos 

įsivertinimo grupės nariams : 

 „IQES online programos panaudojimo galimybės 

tobulinant pamoką bei  įsivertinant gimnazijos veiklos 

procesus“. 
 

Lektorė – Neringa Širkienė, NMVA išorės vertintoja, 

Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos direktorės pavaduotoja.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

2.  3 d. 10 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g .62) 

 

Seminaras gamtos mokslų mokytojams: 

„Testavimo sistemų panaudojimas pamokose“. 
 

Lektorius – mokytojas ekspertas Renoldas Klimavičius, 

Kėdainių rajono Krakių M.Katkaus gimnazija. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

3.  4 d. 10 val. 
Profesinio rengimo 

centras Pramonės ir 

paslaugų skyrius 

(Šėtos g. 105) 

 

Seminaras Kėdainių profesinio rengimo mokytojams: 

„Menų terapijos taikymas neformaliajame švietime“. 
Turinys: 

1. Neformaliojo ugdymo koncepcija. Neformaliojo ugdymo formos ir 

metodai. ES programa „Veiklus jaunimas“.  

2. Susipažinimo, grupės formavimo žaidimai.  

3. Dailės terapija. 

4. Komandiniai žaidimai. 

5. Pasakų terapija. 

6. Išjudinimo ir dėmesį sutelkiantys žaidimai. Veiklos įvertinimo 

žaidimai.  
 

Lektoriai: profesijos vyresnioji mokytoja Vilija Bakutytė, 

vyresnioji socialinė pedagogė Justina Šalkauskaitė, 

mokytoja Neringa Žilinskaitė, socialinė pedagogė Sigita 

Sveikauskienė , Kėdainių profesinio rengimo centras. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

4.  8 - 9 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Besiatestuojančiųjų dėmesiui! 

Kalbos kultūros kursai. 
 

Lektorius – Bronislovas Dobrovolskis. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

50 Lt. už vieną 

seminarą. 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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5.  15 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Kalbos kultūros kursai ir įskaita. 
 

Lektorius – Bronislovas Dobrovolskis. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

6.  15 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras mokyklų vadovams (direktoriams, 

pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjams): 

„Efektyvus vadovavimas, taikant Abipusio mokymosi 

modelį“.   
Turinys: 

1. Priemonių rinkinys vidiniam meistriškumui bei pusiausvyrai ugdyti.  

2. Vadybos modeliai: 

2.1. vienašališkos kontrolės modelis ir Kontrolės atsisakymo 

modelis; 

2.2. abipusio mokymosi modelis.  

3. Modelių naudojimo pasekmės įstaigoje. Darbuotojų elgesys. 

4. Abipusio mokymosi modelio pagrindiniai principai. 

5. Pagrindinės Taisyklės - elgesio strategijos efektyviai įstaigos 

veiklai: 

5.1. prielaidų ir išvadų konstravimas. Išvadų kopėčios; 

5.2. susijusios informacijos pateikimas; 

5.3. tinkamo, praktiško ir netinkamo elgesio identifikavimas , 

naudojanti grupės efektyvumo modelį, pamatines vertybes ir 

pagrindines taisykles; 

5.4. nuomonės pateikimas ir kitų nuomonės pasiteiravimas;  

5.5. veiksmų planavimas; 

5.6. diskutavimas nediskutuotinais klausimais; 

5.7. Sprendimų priėmimo taisyklė ir asmeniniai įsipareigojimai. 

6. Diskusijos valdymo priemonė. Diagnozavimo - intervencijos ciklas.  

7. Abipusio mokymosi modelio naudojimas darbe. Įgūdžių vystymas, 

įsisavinimas ir realizavimas. Iššūkiai. 

 

Lektorė - Gražina Mongirdienė, įmonių ir organizacijų 

vystymo konsultantė, VŠĮ Tarptautinė lyderystės akademija.  
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki 10 

d. tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com  

Dalyvio mokestis – 

50 Lt. 

7.  16 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

ATKELTA iš 

gruodžio mėn. 19 d. 
 

 

Seminaras mokytojams, mokyklų vadovams: 

„Sėkmingos pamokos kriterijai“. 
Turinys: 

1. Pagrindiniai sėkmingos pamokos kriterijai. 

2. Svarbiausi pamokos aspektai - uždavinio formulavimas. 

3. Praktinis darbas: pateiktų pamokos uždavinių koregavimas ir 

argumentavimas. 

4. Pamokos aprašymo analizė. Gerų ir tobulintinų sričių 

nusakymas. 

5. Sėkmingos pamokos plano rašymas, pristatymas ir aptarimas. 
 

Lektorė – Neringa Širkienė, NMVA išorės vertintoja, 

Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos direktorės pavaduotoja.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki  11 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com  

Dalyvio mokestis – 

30 Lt. 

8.  17 d. 13 val. 
Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

Seminaras Kėdainių rajono Surviliškio V.Svirskio 

pagrindinės mokyklos, Tiskūnų J.Urbšio mokyklos 

skyriaus, Labūnavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių 

specialiosios mokyklos, Jaunimo mokyklos, J.Paukštelio 

pagrindinės mokyklos mokytojų komandoms: 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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„Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas įvairiais 

lygmenimis“. 
 

 Lektoriai: direktorė Alma Jociuvienė, direktorės 

pavaduotoja Gitana Stasytienė, direktorės pavaduotoja 

Raminta Matulytė-Šilienė, vyr. mokytoja Inta 

Karbočienė,vyr. mokytoja  Indrė Milašiutė, vyr. mokytojas 

Henrikas Juškus, vyr. mokytojas Vidmantas Golcas, 

Kėdainių jaunimo mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

9.  18 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
 

Paskaita rusų kalbos mokytojams : 

„Mokau mokytis“. 
 

Lektorė – vyr. mokytoja Vitalija Valantiejienė, Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 15 

d. tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com  

Dalyvio mokestis – 

5 Lt. 

10.  18 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras tikybos mokytojams: 

„Kūrybiškumas tikybos pamokose“. 
 

Lektorės: vyr. mokytoja Jurgita Bartkutė, Kėdainių rajono 

Dotnuvos pagrindinė mokykla; vyr. mokytoja Nijolė 

Čeidienė, Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

11.  22 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

 (Senoji rinka 12) 

Konferencija bendrojo ugdymo mokyklų komandoms: 

„Olweus patyčių prevencijos programa: pirmieji 

patirties metai“. 

Patirtimi dalinsis: Kėdainių rajono Akademijos gimnazija, 

Kėdainių „Ryto“, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir 

sporto, Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki 17 

d. tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com  

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

12.  23 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Lietuvių kalbos ugdymo naujovės pradiniame 

ugdyme“. 
 

Lektorė – dr. Danguolė Kalesnikienė, Ugdymo plėtotės 

centras.  
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 18 

d. tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

a.nesteroviene@g

mail.com  

Dalyvio mokestis – 

45 Lt. 

13.  24 d. 12 val. 
Jaunimo mokykla 

(Skongalio g. 23 A) 

 

Seminaras Kėdainių jaunimo mokyklos mokytojams: 

 „Produktyvusis mokymas(is) - būdas mokyti kitaip“. 
 

Lektoriai – Kėdainių jaunimo mokyklos mokytojų komanda. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

14.  24 d. 13 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5) 

Paskaita biologijos mokytojams: 

„Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas 

biologijos pamokose“. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Zuzana Budginienė, 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla. 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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Aušra Nesterovienė 
 

15.  25 d. 
Išvykstame 8,30 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

 (Josvainių g. 40) 

Neformaliųjų švietimo lyderystės studijų įžanginis 

modulis. 

Dalyvio mokestis – 

40 Lt. 

 

16.  30 – 31 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Respublikiniai mokymai programos „Tarptautiniai 

jaunimo apdovanojimai“ vadovams. 
 

Lektorius – Žilvinas Mažeika, Jaunimo asmeninio 

tobulėjimo centras. 
                                                                                     Aušra Nesterovienė 
 

Dalyvavimas su 

kvietimais. 

17.  31 d. 13 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g .62) 

NUKELIAMAS Į 

vasario mėn. 28 d. 
 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„TV ideas for English listening, speaking, writing“ 

(autorinės kompaktinės plokštelės pristatymas). 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Daiva Petkevičiūtė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

18.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Sausio mėn. bus vertinami šių įstaigų ugdytinių 

specialieji ugdymosi poreikiai:  

 Labūnavos pagrindinė mokykla; 

 Lopšelis – darželis „Varpelis“; 

 Lopšelis – darželis „Žilvitis“; 

 Akademijos mokykla – darželis „Kaštonas“. 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  
 

 

19.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Vasario mėn. bus vertinami šių įstaigų ugdytinių 

specialieji ugdymosi poreikiai:  

 Josvainių gimnazija; 

 J. Paukštelio pagrindinė mokykla; 

 Josvainių socialinis centras. 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  
 

Paraiškas ir 

vertinimui reika-

lingus dokumentus 

pristatyti iki 

sausio 25 d.  

 

III. METODINIAI IR KITI PASITARIMAI 

 

20.  3 d. 11 val. 
 „Ryto“ pagrindinė  

mokykla 

(Pavasario g. 5) 

Geografijos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė dr. Laima Railienė  

Aušra Nesterovienė 

 

 

21.  4 d. 15 val. 
Daugiakultūris 

centras 

 (Senoji rinka 12) 

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Pečiulytė 

Neringa Vaicekauskienė 
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22.  4 d. 15 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rajono mokinių tarybos pasitarimas.  
 

Vilija Petkūnienė 

 

 

23.  9 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokyklų karjeros koordinatorių, dalyvaujančių projekte 

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir 

plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ 

pasitarimas. Projekto veiklų aptarimas. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Informacija tel.: 

8-618 76235 

(Neringa) 

24.  10 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Lietuvių kalbos mokytojų  metodinis pasitarimas 

„Seminarų patirties sklaida“. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Almonė Šilkaitytė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

25.  15 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės valdybos 

pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 
 

 

26.  17 d.  
Kauno vaikų l/d 

„Nežiniukas“ 

Išvykstame 8,30 

val. nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

 (Josvainių g. 40) 

Atnaujintos bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programos projekto pristatymas. 

 

 

Vyksta 

užsiregistravusieji. 

Kelionės kaina – 

30 Lt.  

 

27.  18 d.  
Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo centras 

Išvykstame 8,30 

val. nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

 (Josvainių g. 40) 

Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo 

metodinių rekomendacijų ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų  

(taip pat ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams) pasiekimų aprašo projektų pristatymas. 

 

 

Vyksta 

užsiregistravusieji. 

Kelionės kaina – 

30 Lt.  

 

28.  21 d. 12 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Projekto „Kuriame Respubliką“ mokyklų komandų 

susitikimas. 
  

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

29.  29 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui 

pasitarimas.  
Darbotvarkėje:  

1. Išorinis mokyklos vertinimas, reikalavimai. 

2. Rekomendacijos švietimo įstaigos veiklos planų rengimui ir kt. 

Organizatorius – direktorių pavaduotojų susivienijimo 

valdyba. 
Rūta Tiškuvienė 

 

 

30.  30 d. 12 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Psichologų metodinis  pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

31.  Datą pranešime 

papildomai 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
Darbotvarkėje: 

1. Naujovės socialinio pedagogo darbe.  

2. Veiklos organizavimas ir vykdymas. 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 
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NUKELIAMAS Į 

vasario mėn. 

                                                                                     Aušra Nesterovienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS. KONKURSAI 
 
 

32.  10 d. 14 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

42 – ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 

„Kuo brangus vanduo“ rajono etapas. 

  
Vilija Petkūnienė 

  

Darbus pateikti 

iki 9 d., (2 kab.) 

  

33.  11 d. 9 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

51-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono 

etapas.   

                                                                            
Vilija Petkūnienė 

  

 Registracija iki  

 9 d.  el.p.: 

v.petkuniene@g

mail.com pagal 

pateiktą formą 

34.  16 d. 9 val.  
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5 ) 

62-osios Lietuvos 9-12 klasių mokinių matematikos 

olimpiados rajono etapas. 

 
                                                                            Vilija Petkūnienė 

 

Registracija iki  

 14 d.  el.p.: 

v.petkuniene@g

mail.com pagal 

pateiktą formą 

35.  18 d. 12 val.  

„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

46-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono 

etapas. 

 
 Vilija Petkūnienė 

Paraiškas 

pateikti iki 15 d. 

el.p.: 

v.petkuniene@g

mail.com  

36.  22 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40 

45-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono 

etapas. 
                                                                                          Vilija Petkūnienė 

 

Darbus pateikti 

iki 21 d., (2 kab.) 

 

37.  23 d. 10 val. 
Kauno kolegijos 

Kėdainių J.Radvilos 

fakultetas 

(J.Basanavičiaus g. 

4) 

Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados 

rajono etapas. 
Vilija Petkūnienė 

 

Paraiškas 

pateikti iki 18 d. 

el.p.: 

v.petkuniene@gm

ail.com  

38.  25 d. 9 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

61-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono 

etapas. 

 
                                                                                         Vilija Petkūnienė 

 

Registracija iki  

 23 d.  el.p.: 

v.petkuniene@g

mail.com pagal 

pateiktą formą 

39.  30 d. 12 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senoji rinka 12) 

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono 

etapas 5 – 8 klasių mokiniams. 
NUKELIAMAS Į vasario mėn. 6 d. 

Vilija Petkūnienė  
 

Registracija iki 

22 d. el.p.: 

v.petkuniene@g

mail.com pagal 

pateiktą formą 

40.  31 d. 12 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senoji rinka 12) 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono 

etapas 9 - 12 klasių mokiniams. 
NUKELIAMAS Į vasario mėn. 6 d. 

Vilija Petkūnienė 

 

 

41.  Rajono mokyklose 16-osios Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados rajono 

etapas. 
                                                                                          Vilija Petkūnienė 

 

Darbus pateikti 

iki 21 d., (2 kab.) 

 

 

VII. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

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
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:v.petkuniene@gmail.com
mailto:v.petkuniene@gmail.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
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
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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42.  10, 17, 24, 31 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. 

43.  Individualus 

grafikas 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kompiuterinio raštingumo kursai. 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

 

 

 

VIII. 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 

 

 

IX. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

48.  Visą mėn. 
Akademijos 

gimnazija 

Akcija pradinių klasių mokiniams ir mokytojams ,,Nors 

menką trupinėlį man mažam‘‘. 

 

Organizatorė – Akademijos gimnazijos pradinių klasių 

mokytoja   metodininkė Vitalija Strautnikienė. 
 

 

 

X. INFORMACIJA 
 

1. Vasario 12 d. vyks seminaras ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams, metodinių 

grupių pirmininkams: „Metodinės veiklos planavimas, organizavimas, vertinimas“. 

Turinys: 

 dokumentų, reglamentuojančių metodinę veiklą mokykloje, analizė; 

 metodinės veiklos mokykloje aptarimas: situacijos analizė ir prioritetų nustatymas; 

 metodinės tarybos struktūra, narių funkcijų ir įsipareigojimų aprašas; 

 metodinės veiklos planavimo metodai; 

 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa mokykloje; 

 ugdymo proceso organizavimas: ugdymo turinio planavimas, ugdymo turinio integravimas, 

ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, projektinė veikla, ekspedicijos ir kt.; 

 bendradarbiavimas: patirties sklaida, atvirų pamokų vedimas, vertinimo kriterijai; 

 bendri susitarimai dėl ugdymo kokybės: vertinamų mokinių darbų klasifikavimas, mokinių 

pasiekimų ir pažangos identifikavimas, vertinimas, įsivertinimas; sėkmingos pamokos 

kriterijai; 

 metodinių rekomendacijų rengimo procedūros. 

Lektorė – mokytoja ekspertė Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

vadovaujančioji vertintoja. 

Būtina registracija iki sausio 19 d. tel. 5 25 44 arba el.p.: r.tiskuviene@gmail.com    

mailto:r.tiskuviene@gmail.com


 8 

Dalyvio mokestis – 45 Lt. 

 

2. 2013 m. vasario mėn. vyks olimpiados ir varžybos: 

 24– osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikos etapo atrankinė 

dalis ( vasario 1 d.); 

 Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada (vasario 

5 d.); 

 Lietuvos mokinių dailės  olimpiados  rajono etapas (vasario 6 d.); 

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapas 9 -12 klasių mokiniams 

(vasario 8 d.); 

 23-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas  (vasario 12 d.). 

 20-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapas  (vasario 21 d.). 

 „Jaunųjų matematikų varžybos“ 9-12 klasių mokiniams (vasario 23 d.); 

 2-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapas  (vasario mėn.). 

 

3. Bendrojo ugdymo mokykloms iš NMVA parvežta knyga A.Helmke „Pamokos kokybė ir 

mokytojo profesionalumas: diagnostika, vertinimas, tobulinimas“. Prašome atsiimti 

Švietimo pagalbos tarnyboje, 2 kabinetas. 
 

 

 

 

Direktorius                                                                                      Henrikas Vaicekauskas 


