
 1 

 
KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

 

Mieli mokytojai, 
Atėjo ruduo, atsinešdamas ne tik naujus darbus ir naujus rūpesčius, bet ir 
Šventę, kuri primena mums visiems, koks svarbus ir nepakeičiamas Jūsų 

darbas ... Viskas prasideda nuo Jūsų ... 
Su Mokytojo diena ! 

 

2013 m. spalio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  4 d.  
Telšių Žemaitės 

gimnazija 

(Šviesos g. 

15, Telšiai) 

Seminaras Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos mokytojams: 

„Etninės kultūros ugdymas sėkmingai profesijos 

patirčiai“. 

 

Lektoriai: mokytoja Aušrelė Sereikienė, Krakių  rajono 

Mikalojaus Katkaus gimnazija; vyr. mokytoja Elena 

Kakanauskienė, Telšių Žemaitės gimnazija; direktorius 

Giedrius Norvaišas,  Žemaitijos nacionalinis parkas. 

 
Rūta Tiškuvienė 

 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

2.  4 d. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

(Pirmūnų g. 13 A, 

Kėdainiai) 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Bendrųjų kompetencijų plėtojimas etninės kultūros 

pagrindu“. 

 

Lektoriai: Aida Bilinskienė, direktorė; Rasa Kvederienė, 

bibliotekininkė, Kėdainių kalbų mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt 

3.  8 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita geografijos mokytojams: 

,,Geografijos mokymo turinys mokykloje, visuomenėje, 

pasaulyje" (respublikinio geografijos mokytojų forumo 

medžiagos sklaida). 

 

Lektoriai: mokytoja ekspertė, dr. Laima Railienė,  Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė  mokykla; mokytoja metodininkė Laima 

Pauliukevičienė, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinė mokykla; mokytoja metodininkė Ingrida 

Stanaitienė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

Po paskaitos vyks  

geografijos 

mokytojų 

metodinis 

pasitarimas. 

 

Dalyvio mokestis – 

5 Lt 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4.  11 d.  13 val. 
Panevėžio pedagogų 

švietimo centras 

(Topolių al. 12, 

Panevėžys) 

Seminaras muzikos mokytojams ir meninio ugdymo 

pedagogams: 

„Muzikinio ugdymo patirtis Panevėžio miesto 

savivaldybės ugdymo įstaigose“. 

 

Lektoriai: Panevėžio muzikos mokytojų komanda. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija  
iki 8  d.  

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 
 

Dalyvio mokestis – 

32 Lt. 

5.   15 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras anglų kalbos mokytojams, dirbantiems 

pradinėse klasėse:  

„Prezi.com – ugdymo procese“. 
Turinys: 

 Prezi.com programos pristatymas; 

 privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai programos įrankiai, 

galimybių apžvalgap  

 individualus pamokos plano kūrimas, pasinaudojant 

Prezi.com programa. 

Lektorė – mokytoja metodininkė Jolanta Žygienė, Kauno 

Panemunės pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

Būtina 

registracija  

iki 11 d.   
tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

a.nesteroviene@g

mail.com. 

 

Dalyvio mokestis – 

42 Lt. 

6.  18 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Vaiko kompetencijų ugdymas pasitelkiant žaidimus“. 

 

Lektoriai: psichologė Eglė Gudelienė,  Agnė Krutulienė 

švietimo sistemos koordinatorė, leidykla „Šviesa“. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

Būtina 

registracija  

iki 10  d.  
tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com  

Dalyvio mokestis – 

5 Lt 

7.  21 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams ir specialiesiems 

pedagogams: 

„Individualizuotų ir pritaikytų programų rengimas“. 

 

Lektoriai: vyresnioji specialioji pedagogė Vitalija 

Minialgaitė, vyresnioji specialioji pedagogė Sigita Jusienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

Būtina 

registracija  

iki 18  d.  

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com  

 

Dalyvio mokestis – 

5 Lt. 

8.  22 d. 10 val. 
Kėdainių m/d 

„Puriena“ 

(Mindaugo g. 20)  

 

 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams: 

„Netradicinės šventės: švenčių kūrimo variantai ir 

metodika, programos parengimas ir įgyvendinimas, 

švenčių epizodų praktinis išbandymas“. 

 

Lektorė – muzikos edukologijos magistrė Gražina 

Makelienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro „Nykštukų 

mokyklėlės“ pedagogė. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

Būtina 

registracija  

iki 15  d.  
tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com  

Dalyvio mokestis – 

40 Lt. 

9.  24 d. 13 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

(Pirmūnų g.13 A) 

 

Respublikinė praktinė kalbų mokytojų konferencija: 

,,Mokome ir mokomės“. 

 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

Papildoma 

informacija – 

Kėdainių kalbų 

mokyklos 

tinklapyje. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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10.  25 d. 10 val. 
Rokiškio rajono 

Juodupės gimnazija 

(P.Cvirkos g. 16, 

Rokiškis) 

 

 

 

 

Seminaras ugdymo karjerai koordinatoriams ir 

specialistams, kuruojantiems ugdymą karjerai: 

„Ugdymo karjerai svarba ir vieta mokykloje. Ugdymo 

karjerai integravimas į ugdymo turinį: Rokiškio r. 

Juodupės gimnazijos patirtis“. 

Lektoriai: Rokiškio rajono Juodupės gimnazijos pedagogų 

komanda. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

Būtina 

registracija  

iki 10  d.  
tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com  

Dalyvio mokestis – 

42 Lt. 

11.  28 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras matematikos mokytojams dirbantiems 5 - 8  

klasėse: 

„Kaip mokinį sudominti matematika ir stiprinti jo 

mokymosi motyvaciją?“. 

 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Jūratė Ivanauskienė, 

mokytoja metodininkė Lina Butkevičienė, Kauno Stasio 

Lozoraičio vidurinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija  

iki 24 d.  

tel. 5 25 44 arba 

el.p.a.nesteroviene

@gmail.com  

Dalyvio mokestis – 

5 Lt. 
Prieš seminarą, 9.00 

val., vyks 

matematikos 

mokytojų metodinis 

pasitarimas. 

12.  28 d. 10 val. 
Vilniaus Karaliaus 

Mindaugo 

pagrindinė mokykla 

(Mindaugo g. 9/1, 

Vilnius) 

 

 

Seminaras Vilniaus Karaliaus Mindaugo pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Interaktyviosios lentos naudojimo ugdyme galimybės“. 

Lektorius – mokytojas ekspertas Renoldas Klimavičius, 

Kėdainių rajono Krakių M.Katkaus gimnazija.  
 

Rūta Tiškuvienė 
 

 

Seminaras 

mokamas. 

13.  28 d. 10 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 
(Chemikų g. 30) 

 

Paskaita „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos  mokytojams ir klasių auklėtojams: 

„Mokytojo ir klasės auklėtojo pagalba mokiniui pildant 

karjeros planą“. 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Ingrida Neliupšienė, vyr. 

socialinė pedagogė Jurgita Sinickienė,  Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

14.  29 d.  
Išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40).  

Utenos švietimo 

centras 

(Maironio g. 12, 

Utena).  

Seminaras ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams: 

„Ugdymo proceso vertinimas: pamokos kokybė. 

Ugdymo naujovės ir jų taikymas Utenos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose, pagrindinėse mokyklose ir 

gimnazijose“. 

Organizatorius – rajono švietimo įstaigų direktorių 

pavaduotojų susivienijimo valdyba.  
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija  

iki 15 d.  

tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com   

Dalyvio mokestis – 

60 Lt 

15.  29 - 30 d.  

9 val.  
(abi dienas iki 16.30 

val.) 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras mokyklų bibliotekininkams: 

,,Neformaliojo ugdymosi ir kūrybiškumo sintezė 

mokyklos bibliotekos darbe“. 
 

Lektorė - Rolanda Šliažienė,  Ugdymo plėtotės centro 

projekto „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos 

tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ veiklos 

metodininkė.  

Organizatorius - vyr. specialistas Rytas Tamašauskas, 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos švietimo 

skyrius.  

Būtina 

registracija  

iki 18 d.  
el.p.: 

rytas.tamasauskas

@kedainiai.lt 

 

Seminaras 

nemokamas 

(pažymėjimus 

išduos Ugdymo 

plėtotės centras).  

 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:rytas.tamasauskas@kedainiai.lt
mailto:rytas.tamasauskas@kedainiai.lt
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

16.  Spalio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

 Kėdainių r. Šėtos gimnazija; 

 Kėdainių m/d „Puriena“; 

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“; 

 Kėdainių l/d „Aviliukas“; 

 Kėdainių l/d „Pasaka“; 

 Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

Vertinimui reika-

lingus dokumentus 

pristatyti iki 

spalio 4 d. 

17.  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  

 

Vertinimui reika-

lingus dokumentus 

pristatyti iki 

spalio 25 d. 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

18.  3 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislovas Šimokaitis 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

19.  8 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė dr. Laima Railienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

20.  9 d. 16 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Indiana Jackevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

21.  16 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

22.  16 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Almonė Šilkaitytė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

23.  17 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Technologijų mokytojų  metodinis pasitarimas 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Urbonavičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

24.  17 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 
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25.  18 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Danutė Navajauskienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

26.  22 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Vansevičienė 

Aušra Nesterovienė 

 

27.  23 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Etikos mokytojų  metodinis pasitarimas 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sigita Vievesienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

28.  24 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Nijolė Černiauskienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

29.  24 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

30.  28 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Ada Vaicekauskienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

31.  14 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 Rajono mokinių tarybos pirmininko rinkimai. 

 
Vilija Petkūnienė 

 

 

32.  15 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Projekto „Kuriame Respubliką“ komandų susitikimas. 
  

 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

V. TĖVŲ MOKYMAS 
 

33.  1 d. 9 val. 
Surviliškio 

V.Svirskio 

pagrindinė 

mokykla 

(Kėdainių g. 20, 

Surviliškis) 

 

Paskaita Surviliškio seniūnijos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams/globėjams: 

„Socialinių ir tėvystės įgūdžių ugdymas“ . 
Turinys: 

 Vaiko socializacija šeimoje: tėvų įtaka vaiko raidai, vaiko 

ugdymas ir emocinė parama; 

 Vaiko raidos ypatumai: vaikystė, paauglystė: fizinė, emocinė, 

socialinė ir kognityvinė vaiko raida;  

 Tėvų vaidmuo kuriant pozityvų bendravimą šeimoje: dėmesio 

skyrimas ir gyrimas; draudimas, koreguojantys nurodymai ir 

atskyrimas; prasmingos nuobaudos; 

 Probleminės vaiko ugdymo situacijos: smurto prieš vaikus rūšys, 

jo įtaka tolesnei vaiko raidai, vaikų delinkventinis elgesys: 

melavimas ir vagiliavimas ir kt.; 

 Tėvų tarpusavio konfliktai bei skyrybų poveikis vaiko 

psichologinei gerovei. 

Lektorė -  Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos  socialinė pedagogė. 
Rūta Tiškuvienė 
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VI. PARODOS 

 

34.  Spalio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos  5 - 8 kl. mokinių 

kūrybinių darbų paroda. 

 

Parengė: mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

 

VII. INFORMACIJA 
 

1. 2013/2014 m.m. tarptautinio epistolinio rašinio konkurso tema – „Kokią įtaką mūsų 

gyvenimui daro muzika?“.  Konkurso nuostatai bus skelbiami interneto svetainėje 

www.lmnsc.lt.  Konkurso plakatus kviečiame paimti Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje 

(Danutė Čeidienė, 2 kab.). 

2. 2013 m. spalio 11 d. 9 val. Lietuvos mokslo akademijos didžiojoje konferencijų salėje 

(Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks mokslinė konferencija “Biotechnologijos ir genetikos 

pasiekimai”. Seminaro programa ir dalyvio registracijos anketa pridedama 7 - 8 psl. 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti gamtos mokslų mokytojai. Susirinkus grupei, 

organizuosime nuvykimą į konferenciją. Kelionės išlaidos 1 dalyviui – 40 Lt. Kviečiame 

registruotis iki 2013 m. spalio 9 d. tel. 5 25 44 arba el.p: a.nesteroviene@gmail.com           

Dėl išvykimo laiko informuosime papildomai.  

3. 2013 m. spalio 12 d. Kaune vyks mokymai „Ateitininkų kuopos ABC” pedagogams, 

ketinantiems kurti ateitininkų kuopas savo mokykloje. Žr. www.ateitis.lt 

4. 2013 m. lapkričio 7 d., 10 val., Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje 

mokykloje vyks rajoninė pradinių klasių mokinių konferencija ,,NORIU IR GALIU 

AUGTI SVEIKAS“. Kvietimas ir anketa pridedama 9 - 10  psl. 

5. Primename, kad baigiama  registracija į atestacinius kursus: 

 Kalbos kultūros kursai (seminaras ir įskaita); 

 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai (5 seminarai ir įskaita); 

 Informacinių komunikacinių technologijų kursai besiatestuojantiems ugdymo įstaigų 

darbuotojams pagal pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto TECHNOLOGINĘ 

dalį; 

 Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal pedagogų kompiuterinio 

raštingumo standarto EDUKACINĘ dalį.  

Registracija iki spalio 10 d. telefonu 5 25 44 arba el.p.: r.tiskuviene@gmail.com  

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                             Henrikas Vaicekauskas 

http://www.lmnsc.lt/
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
http://www.ateitis.lt/
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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Seminaro „Biotechnologijos ir genetikos pasiekimai“ 
 

vyksiančio 2013-10-11 Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

Pavardė  

Vardas  

Darbovietė  PAVADINIMAS 

 

ADRESAS 

 
EL. PAŠTO ADRESAS 

 

  

 

 

  

Asmeniniai 

kontaktiniai duomenys 
Miestas, rajonas TELEFONAS EL. PAŠTO ADRESAS 

 

 

  

 

Užpildytą anketą prašome atsiųsti iki 2013 m. spalio 8 d.  el.pašto adresu: lbma.registracija@gmail.com 

 

Prašytume BŪTINAI užpildyti visus laukelius (ypač darbovietės), nes tada negalėsime atsiųsti pakvietimo į konferenciją.   
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KĖDAINIŲ „AUŠROS“ SVEIKATINIMO IR SPORTO PAGRINDINĖ  MOKYKLA 

Chemikų g. 30, 57416 Kėdainiai, tel. 8(347) 60383, 

el. paštas:  rastine@ausra.kedainiai.lm.lt 
 

RAJONINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJA 

,,NORIU IR GALIU AUGTI SVEIKAS“ 

 

KVIETIMAS 
  

Konferencijos tikslai: 

 Formuoti bei skatinti sveiko ir saugaus gyvenimo būdo nuostatą, ją propaguoti, 

 Plėsti bendradarbiavimą sveikatos stiprinimo srityje, dalintis mokyklų bendruomenių gerąja patirtimi. 

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. 

 

Konferencija vyks:  

2013m. lapkričio 7d., 10.00 val., Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje.  

 
Konferencijos darbo formos: 

Pranešimai, filmuota medžiaga, stendiniai pranešimai. 

Praktinė veikla. 

Diskusijos. 

 

Dalyviai –rajono švietimo ugdymo įstaigų 1-4 padinių klasių mokiniai. 

 

Registruotis iki 2013 -10-25 , elektroninio pašto adresu: 

gimtasiskrastas.ausra@gmail.com 

 

Reikalavimai pranešimams: 

Pranešimo tematika turi būti skirta probleminei sričiai pristatyti. Pranešimo trukmė 5-7 min. 

 

Kontaktams: 

 

 862061157  Dijana Jermakovienė  

 861804494 Danguolė Tumėnienė 

 El. paštas: gimtasiskrastas.ausra@gmail.com                        

 

Maloniai laukiame Jūsų! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../AppData/Local/Temp/rastine@ausra.kedainiai.lm.lt
mailto:gimtasiskrastas.ausra@gmail.com
../../../../AppData/Local/Temp/gimtasiskrastas.ausra@gmail.com


 10 

RAJONINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJA 

,,NORIU IR GALIU AUGTI SVEIKAS“ 

2013-11-07 
 

DALYVIO ANKETA 
 
MOKYKLA/ŠVIETIMO 

ĮSTAIGA, KURIOJE 

DIRBATE AR MOKOTĖS 

 

Mokinys  
 – skaitysiu pranešimą  

 – parengsiu stendinį pranešimą 

 – parengsiu video pranešimą 

 – valgysiu pietus (6Lt) 

 

Vardas, pavardė  
 

 
Klasė   

Informacija apie mokytoją, padėjusį parengti pranešimą 
Vardas, pavardė   

 

 

 

 

 

 – valgysiu pietus (6Lt) 

 

Kvalifikacinė kategorija:  

Kontaktinis  telefonas  
El. paštas  
Darbovietės telefonas  
 

 

 

Pranešimo, stendinio pranešimo, video pranešimo pavadinimas, apimtis (trukmė): 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Pranešimui reikalinga demonstracinė, programinė ir kt. įranga (įrašykite) 
_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Dalyvio anketą  (1 priedas)  būtina atsiųsti iki spalio 22 dienos.  

el.paštas gimtasiskrastas.ausra@gmail.com          

 
 

../../../../../Danguolė/konferencija/gimtasiskrastas.ausra@gmail.com

