
1 

 

PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. 

įsakymu Nr. V-77 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2014 m. balandžio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  2 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

pageidaujantiems atestuotis pedagogams (II - asis 

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

12-18). Viso – 4 seminarai. 

 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą – 

45 Lt. 

 

2.  7 d. 12 val.  
Profesinio rengimo 

centras  

(Šėtos g. 105)  

Seminaras profesinio ir bendrojo lavinimo dalykų 

mokytojams, profesijos patarėjams: 

„Interaktyvios mokymo(si) medžiagos virtualioje 

aplinkoje rengimas“.  
 

Lektorės: statybos inžinerijos magistrė, profesijos mokytoja 

metodininkė Vida Radavičienė; edukologijos magistrė, 

profesijos mokytoja metodininkė Laimutė Dulkinienė, 

Kėdainių PRC. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

3.  7 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. 

4.  7 - 8 d. 10 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų mokytojams lyderiams: 

„Paramos kolegai (Peer coaching) arba ugdomojo 

vadovavimo mokymai“ (II sesija).   
 

Lektoriai:  mokytoja ekspertė Tatjana Kryliuvienė, Albertas 

Lakštauskas, UPC konsultantai.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvauja I-os 

sesijos dalyviai.  
Mokymai bei 

kelionės, 

maitinimo, 

apgyvendinimo 

išlaidos apmokami 

Europos socialinio 

fondo ir Lietuvos 

Respublikos 

lėšomis. 

Pažymėjimus 

išduos UPC. 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
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5.  8 d. 16 val. 

Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

 

Mini mokymai Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokyklos pedagogams (II dalis): 

„Neformaliojo ugdymo kompetencijų gilinimas“. 
 

Lektorė - Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo 

konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė. 
 

Mokymai 

mokami. 

6.  9 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

pageidaujantiems atestuotis pedagogams (III - asis 

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

12-18). Viso – 4 seminarai. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą – 

45 Lt. 

 

7.  9 d. 14 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Informacinių komunikacinių technologijų kursai 

besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

TECHNOLOGINĘ dalį (III seminaras) (kursų programa 

patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-555, 2007-03-29).  
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

 

  

8.  10 d. 10 val. 
Specialioji mokykla 

 (J.Basanavičiaus g. 

99) 

Seminaras Kėdainių specialiosios mokyklos Vaikų globos 

skyriaus pedagogams: 

,,Paauglių delinkventinis elgesys. Pagalbos būdai.“ 
 

Lektorės: psichologė Rūta Mazilauskaitė, Kėdainių 

specialiosios mokyklos Vaikų globos skyrius; psichologė 

Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

9.  10 d. 10 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Projekto „Lyderių laikas 2“ Neformaliosios švietimo 

lyderystės programos III modulio „Lyderis – mokymosi 

vedlys“ mokymai. 

Tęstiniai 

mokymai. 

10.  10 d. 12 val. 
l/d „Pasaka“ 

(Aušros g. 21) 

Seminaras Kėdainių l/d „Pasaka“  pedagogams: 

„Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko 

perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“. 
 

Lektorė – dr. Birutė Autukevičienė, Vilniaus l/d  „Viltenė“ 

direktoriaus pavaduotoja; Lietuvos edukologijos universitetas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Seminaras 

mokamas. 

11.  11 d. 10 val. 
m/d ,,Puriena”  

(Mindaugo g. 20) 

Seminaras respublikinės asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ nariams: 

„Sveikos gyvensenos darželių pedagogų bendruomenių 

darbo patirtis“. 
 

Organizatoriai: Kėdainių m/d „Puriena“ pedagogų komanda. 
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 
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12.  14 d. 10 val. 

Dailės mokykla 

 (Paeismilgio g. 12 

A) 

Seminaras Kėdainių dailės mokyklos mokytojams: 

„Greitoji tapyba“. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Irina Dima, Kėdainių dailės 

mokykla. 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Dalyvio 

mokestis – 2Lt. 

 

13.  15 d. 9 val. 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Seminaras  Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos  pedagogams: 

„XXI  amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Ugdymo 

turinio modeliavimas ir ugdymo proceso organizavimas 

pokyčių kontekste. Mąstymo žemėlapiai“. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Lina Augustinienė, socialinė 

pedagogė metodininkė Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių rajono 

Akademijos gimnazijos  „Kaštono“ skyrius; mokytoja 

metodininkė Renata Zigmantavičienė, Kėdainių m/d 

„Puriena“; mokytojas metodininkas Audrius Pankratjevas, 

Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2Lt. 

 

14.  15 d. 10 val.  

Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

Seminaras Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės 

mokyklos Vaiko gerovės komisijos nariams: 

„Veiksmų koordinavimas krizės metu“. 
 

Lektoriai: psichologė Aušra Drevinskienė, soc. pedagogė 

metodininkė Lina Adomaitienė, soc. pedagogė metodininkė 

Loreta Pabrinkienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

15.  15 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Naujų technikų taikymas dailės ir technologijų 

pamokose: simegrafija ir mezgimas pirštais“.  
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Ingrida Šelekienė, Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė mokykla; mokytoja metodininkė Audronė 

Valienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 

11  d.  
tel.5 25 44  

arba el.p.:  

a.nesteroviene@

gmail.com 

 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

16.  15 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40 

Seminaras Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono 

gimnazijos mokytojams: 

„Lyderystė, bendradarbiavimas ir vertybių raiška 

šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis paveldas ir jo 

panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 
 

Lektoriai: edukologijos magistras Henrikas Vaicekauskas, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius, 

edukologijos magistrė Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, mokytoja ekspertė 

Audronė Pečiulytė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija; 

Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadovė. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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17.  16 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40 

Seminaras Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Lyderystė, bendradarbiavimas ir vertybių raiška 

šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis paveldas ir jo 

panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 
 

Lektoriai: edukologijos magistras Henrikas Vaicekauskas, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius, 

edukologijos magistrė Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, mokytoja 

metodininkė Regina Adomaitienė, Kėdainių krašto muziejaus 

vyr. specialistė. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

 

18.  16 d. 10 val. 
l/d „Žilvitis“ 

(Respublikos g. 2) 

 

Paskaita Kėdainių l/d „Žilvitis“ pedagogams:  

„Microsoft Windows 7 ir Microsoft Office 2010 

programos, jų panaudojimas ugdyme“. 
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 

Seminaras 

mokamas. 

19.  16 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

pageidaujantiems atestuotis pedagogams (IV - asis 

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

12-18). Viso – 4 seminarai. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą – 

45 Lt. 

 

20.  16 d. 14 val. 
Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

(J.Kriščiūno g. 5) 

 

Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyriaus pedagogams: 

„Dalyvavimo  tarptautiniame eTwinning projekte nauda“. 
 

Lektorė -  auklėtoja metodininkė Rasa Simonavičienė, 

Kėdainių lopšelis - darželis „Pasaka“. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

21.  17 d. 11 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų direktorių 

pavaduotojams ir metodinių tarybų pirmininkams: 

„Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas 

panaudojant IQES online Lietuva“. Mokymasis 

bendradarbiaujant“. 
 

Lektorės: Rasa Petrėtienė, Kėdainių rajono savivaldybės 

švietimo skyriaus vyr. specialistė; Neringa Širkienė, NMVA 

išorės vertintoja, Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos direktorės 

pavaduotoja. 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki 

14  d.  
tel. 5 25 44  

arba el.p.:  

r.tiskuviene@gm

ail.com 
 

Seminaras 

nemokamas. 

 

22.  17 - 18 d.  

10 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras klasių auklėtojams, sveikatos priežiūros 

specialistams, pedagogams: 

„Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas mokykloje“. 
 

Lektorė – dr. doc. Stasė Ustilaitė, Lietuvos edukologijos 

universitetas. 

Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija iki 

10 d. tel.5 25 44  

arba el.p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 90 Lt. 

(už abi dienas) 

23.  17 - 18 d.  

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 

pavaduotojams ugdymui, ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojams ir švietimo pagalbos specialistams: 

Tęstiniai 

mokymai. 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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(Josvainių g. 40) „Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“. 
Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)” 

Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001. 

 

24.  22 d. 12 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla  

(Pavasario g.6) 

Paskaita „Ryto“ pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„IKT įrankiai kūrybiškai pamokai“. 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

25.  22 d. 14 val. 

Josvainių gimnazija 

 (Ariogalos g. 19) 

Paskaita Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

pedagogams: 

,,Refleksija pamokose“. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Diana Šilkaitienė, mokytoja 

metodininkė Lina Blinstrubienė, vyr. mokytoja Aušra 

Ščiukienė; vyr. mokytojas Žydrūnas Mackevičius, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija. 
                                                                         Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

26.  23 d. 12 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams: 

„Elgesio ir emocijų sutrikimų turintis vaikas pamokoje. 

Kaip elgtis?“. 
 

Lektorės: psichologė Jūratė Žuravliovienė, Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinė mokykla; psichologė Aušra Drevinskienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 

13 d.  
tel.5 25 44  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 25 Lt. 

27.  23 d. 12 val. 

Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo turinio 

individualizavimui, diferencijavimui ir integracijai“. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Rasa Jėckienė, mokytojas 

Tomas Samalius, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

28.  25 d. 8 val. 

Josvainių gimnazija 

 (Ariogalos g. 19, 

Josvainiai) 

Seminaras kūno kultūros mokytojams: 

„Grindų riedulio technikos įgūdžių formavimo ir taktikos 

mokymo pagrindai. Grindų riedulio integravimas į kūno 

kultūros pamokas, sporto šventes“.  
 

Lektorius – mokytojas  Andrius Jelaga, Tarptautinė Amerikos 

mokykla, Vilnius. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

Būtina turėti 

sportinę 

aprangą. 

29.  25 d. 10 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams: 

„Kaip skatinti mokinių motyvaciją naudojant įvairius 

mokymo(si) būdus?“. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, MTC 

stažuotoja, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 

17 d. tel.5 25 44  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 25 Lt. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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30.  26 d. 10 val. 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Kriterinio vertinimo aprašai ir jų sudarymo principai“. 
 

Lektorės: Asta Ranonytė, Jolanta Dzikavičiūtė, NEC. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

 

31.  28-29 d. d. 10 

val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Projekto „Lyderių laikas 2“ Neformaliosios švietimo 

lyderystės programos III modulio „Lyderis – mokymosi 

vedlys“ mokymai. 

Tęstiniai 

mokymai. 

32.  29 d. 12 val. 
Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

(Kauno g. 26, 

Krakės)  

Paskaita Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos tėvams ir pedagogams: 

„Pozityvi tėvystė“. 
Turinys: sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas; Dėmesio skyrimas, 

gyrimas ir atlygis; elgesio ribų nustatymas, sakymas „ne“; koreguojantys 

nurodymai ir atskyrimas; prasmingos bausmės. 
 

Lektorė -  Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos socialinė pedagogė. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvaują 

užsiregistravę. 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

33.  30 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

karjeros koordinatoriams: 

„Lyderystė, bendradarbiavimas ir vertybių raiška 

šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis paveldas ir jo 

panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 
 

Lektoriai: edukologijos magistras Henrikas Vaicekauskas, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius, 

edukologijos magistrė Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, mokytoja ekspertė 

Audronė Pečiulytė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija; 

Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadovė. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

 

34.  30 d.  13 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Paskaita Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Klasės mikroklimato įtaka ugdymo procesui“. 
 

Lektorės: psichologė Jūratė Arlauskienė, vyr. socialinė 

pedagogė Jūratė Daukšienė, Kėdainių  „Atžalyno“ gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

35.  Balandžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

 Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija; 

 Kėdainių „Aušros“ sveikatinamo ir sporto pagrindinė 

mokykla; 

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Truskavos pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“; 

 Kėdainių rajono Josvainių socialinis ir ugdymo centras. 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  
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36.  Gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji 

ugdymosi poreikiai (pagal išankstinę registraciją). 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

  

Paraiškas ir 

vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

balandžio 18 d. 

37.  Gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Atliekamas brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas tyrimas. 

Svarbu: atvykstant turėti gimimo liudijimo kopiją. 

Primename, kad vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 

sueina septyneri metai, brandumas nėra vertinamas. 
  

Arūnė Jakutienė 

 

Būtina 

registracija 

tel.: 5 13 46 arba 

el.p.: 

a.psichologe@gm

ail.com 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, SUSITIKIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
 

38.  9 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Krasauskienė  

Neringa Vaicekauskienė 

 

39.  15 d. 15 val. 

 

Edukacinė pamoka netradicinėje aplinkoje „Keliaujame ir 

mokomės“.  
 

Pamoką veda: mokytoja metodininkė Ingrida Neliupšienė, 

mokytoja metodininkė Laima Pauliukevičienė, mokytoja 

metodininkė Marija Burneikienė, „Aušros“ sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė mokykla; mokytoja metodininkė  Ingrida 

Jarašienė, mokytoja metodininkė Liuda Vaičiūnienė, Kėdainių 

rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija.  

 

Renginys iš 

projekto „Ką 

pasakoja Baltijos 

jūra“. 

40.  18 d. 10 val.  
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5) 

Geografijos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė dr. Laima Railienė 

Aušra Nesterovienė 
 

 

41.  22 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros mokytojų metodinės tarybos  pasitarimas.   
 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislovas Šimokaitis 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

42.  24 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

43.   

24 d. 

8.00 – 8.45 val. 

212 kabinetas 

 

 

 

24 d. 

 8.55– 9.40 val. 

204 kabinetas 

 

ATVIROS PAMOKOS KĖDAINIŲ „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOJE“: 
 

Integruota fizikos ir biologijos pamoka III klasei:  

„Paviršiaus įtempio ir kapiliarinių reiškinių pritaikymas 

buityje“. 

Veda: mokytoja metodininkė Vida Micevičienė, mokytoja 

metodinkė Vera Remenčienė. 
 

Anglų kalbos pamoka III klasei: 

,,Žinių pristatymas“. 

Veda: mokytoja metodininkė Laima Ardavičienė. 

 

 

Registracija tel: 

60230 arba 

el.paštu: 

sekretore@atzaly

nas.kedainiai.lm.

lt  

mailto:a.psichologe@gmail.com
mailto:a.psichologe@gmail.com
mailto:sekretore@atzalynas.kedainiai.lm.lt
mailto:sekretore@atzalynas.kedainiai.lm.lt
mailto:sekretore@atzalynas.kedainiai.lm.lt


8 

 

 

24 d. 

9.50 – 10.35 

val. 

221 kabinetas 

 

28 d. 

8.00 – 8.45 val. 

Aktų salė 

 

 

 

29 d. 

8.00 – 8.45 val. 

323 kabinetas 

 

29 d. 

12.00 – 12.45 

val. 

224 kabinetas 

 

 

29 d. 

9.50 – 10.35 

val. 

218 kabinetas 
 

Etikos pamoka III klasei: 

„Lietuvio tapatybės vingiai“. 

Veda:  mokytojas metodininkas Valdas Kaziukonis. 

 

 

Integruota lietuvių kalbos ir teatro pamoka III klasei: 

,,Kaip apie meilę kalba Vaižgantas apysakoje ,,Dėdės ir 

dėdienės“. 

Veda: vyr. mokytoja Aušra Ščiukienė, mokytoja metodininkė 

Diana Šilkaitienė. 

 

Geografijos pamoka I klasei: 

,,Gyventojų migracijos.“  
Veda: vyr. mokytojas Žydrūnas Mackevičius. 

 

Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka I klasei: 

,,A. Baranausko ,,Anykščių šilelis'' - himnas gamtai, 

suvirpinantis žmonių sielas''. 

Veda: vyr. mokytoja Valda Ašmontienė, vyr. mokytoja Zita 

Želnienė. 

 

Integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka IV klasei: 

,,Neformalus laiškas. Laiškas kaip istorinis šaltinis.“ 

Veda: mokytoja metodininkė Rūta Berankienė, mokytoja 

metodininkė Lina Blinstrubienė. 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI, VIKTORINOS 
 

44.  1 d. 14 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokytojų, rengiančių komandas pradinių klasių mokinių 

konkursui „Šviesoforas”, pasitarimas. 

Danutė Čeidienė 

 

 

45.  4 d. 12 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

Anglų kalbos dramos, prozos ir poezijos šventė  ,,Enjoying  

Novel and Verse“. 

 
Vilija Petkūnienė 

 

46.   8 d. 13 val. 
 „Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla  

(Chemikų g.30) 

Kėdainių rajono 1 - 4  klasių mokinių meninio skaitymo 

konkursas.  

 

 
Vilija Petkūnienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

47.  10–12 d. 
Druskininkų 

„Atgimimo” 

mokykla 

(M.K.Čiurlionio g. 

92, Druskininkai) 

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados respublikos 

etapas. 
 

Dalyvauja  - Yulia Bykova, 11 kl. Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Vilija Petkūnienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

48.  11 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono 7- 8  klasių mokinių biologijos olimpiada. 
 

Vilija Petkūnienė 
 

Paraiškas pateikti 

iki 8 d. el.p. 

v.petkuniene@gm

ail.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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49.  11 d. 12 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

Užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 2014“ . 
 

 

Vilija Petkūnienė 

Paraiškas 

pateikti iki 4 d. 

el.p. 

v.petkuniene@g

mail.com 

50.  12 d. 

Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

(Studentų g. 10, 

Akademija,  

Kauno r. ) 

20 – osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo 

olimpiados respublikos etapas. 

Dalyvauja:  

 Dominykas Bernadišius, IV kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija; 

 Žygimantas Civilka, III kl., Kėdainių šviesioji gimnazija; 

 Šarūnas Janarauskas, IV kl., Kėdainių „Atžalyno” 

gimnazija; 

 Aurimas Stanevičius, IV kl., Kėdainių „Atžalyno” 

gimnazija. 
                                                                     Danutė Čeidienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazijos. 

51.  14 -15 d.  

Vilniaus Gabijos 

gimnazija 

(Pašilaičių g. 13,  

Vilnius) 

63 – iosios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 

respublikos etapas. 
 

Dalyvauja  - Simona Pociūtė, IV kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
                                                                     Danutė Čeidienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

52.  24–25 d. 
Kauno paslaugų 

verslo darbuotojų 

profesinio rengimo 

centras  

(Karaliaus 

Mindaugo pr.11, 

Kaunas) 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados respublikos 

etapas. 
 

Dalyvauja  - Karolina Kužmarskytė, 11 kl. Kėdainių rajono 

Šėtos gimnazija.  
 

Vilija Petkūnienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

53.  24 d. 10 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono 7 - 8 klasių mokinių fizikos olimpiada. 

  

Danutė Čeidienė 

 

Paraiškas 

pateikti iki 22  d. 

el.p.: .ceidiene@ 

gmail.com  

 

54.  25–26 d. 
Vilkaviškio 

„Aušros” gimnazija 

(Vienybės g. 52, 

Vilkaviškis)   

Lietuvos mokinių istorijos  olimpiados respublikos etapas. 
 

Dalyvauja - Karolina Temelytė 12 kl., Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Vilija Petkūnienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

55.  25–26 d. 
Neringos meno 

mokykla  

(Pamario g. 4, 

Neringa) 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados respublikos etapas. 
 

Dalyvauja - Monika Daukšaitė, 12 kl. Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

56.  26 d. 11 val.  
ŠU 

(P.Višinskio g. 25, 

Šiauliai) 

Išvykstame 9 val. nuo 

Švietimo pagalbos 

tarnybos 

Lietuvos 6 - 8 klasių moksleivių matematikos olimpiada. 

 

  

 Danutė Čeidienė 

 

Dalyvauja rajono 

mokinių 

komanda 

 

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.:%20.ceidiene@%20gmail.com
mailto:el.p.:%20.ceidiene@%20gmail.com
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57.  28 d. 13 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla  

(Chemikų g.30) 

Kėdainių rajono 6 ir 8  klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas.   

 
 

Vilija Petkūnienė 

Paraiškas  

pateikti iki 14 d.  

el.p. 

v.petkuniene@gm

ail.com . 

58.  29 d. 10 val.  

Suaugusiųjų ir 

jaunimo  mokykla 

(S. Dariaus ir 

 S. Girėno g. 52) 

Kėdainių rajono 8 - ų klasių mokinių lietuvių kalbos 

diktanto konkursas. 

  

 Danutė Čeidienė 

 

Paraiškas 

pateikti iki 14 d.  

el.p.: 

d.ceidiene@ 

gmail.com 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

59.  1, 3, 8, 10, 15, 

17, 22, 24, 29 d. 

15,30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai Kėdainių rajono 9-12 klasių mokiniams: 

„Interneto technologijos“. 
Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“ (projekto 

kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-016) yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 1 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ VP1-2.2-ŠMM-10-V 

priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.  

Rūta Tiškuvienė 

 

60.  4 d. 10 val. 
Šėtos gimnazija 

 (Kėdainių g. 1) 

 

Konferencija, skirta Adelės Dirsytės 105-osioms gimimo 

metinėms. 

Organizatoriai: tikybos mokytojai; Kėdainių rajono Šėtos 

gimnazijos pedagogai. 
 

 

 

VI. MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

61.  3 d. 10 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

Profesinių  mokyklų mugė.  
Dalyvaus Kėdainių, Kauno, Jonavos, Panevėžio, Ukmergės, 

Radviliškio profesinių mokyklų atstovai, kurie pristatys profesijų 

rengimo programas, mokymosi sąlygas. 

 

Organizatoriai - mokyklų karjeros koordinatoriai, karjeros 

konsultantai. 

Kviečiame 

dalyvauti visų 

rajono bendrojo 

ugdymo 

mokyklų  

8-10 kl. 

mokinius, 

karjeros 

koordinatorius. 

62.  Akademijos 

gimnazja 

 (Jaunimo g. 2). 

 

Datą pranešime 

vėliau. 

 

Mokymai Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

mokiniams: 

„Ką lemia mano pasirinkimai?“. 
 

Lektorė - edukologijos mokslų magistrė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 
 

 

63.  Josvainių 

gimnazija 

 (Ariogalos g. 19). 

 

Datą pranešime 

vėliau. 

 

Mokymai Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

mokiniams: 

„Ką lemia mano pasirinkimai ?“. 
 

Lektorė - edukologijos mokslų magistrė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 
 

 

64.  Pagal atskirą 

grafiką 
Individualios konsultacijos mokiniams. Informacija 

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@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:%20d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:%20d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:%20d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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VII. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

65.  15 d. 17.30 val.  
J.Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g. 11)  

 

Paskaita Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

tėvams, mokytojams, mokyklos tarybos nariams: 

„Kur vaiko laimė ir sėkmė?“.  
 

Lektorius – Robertas Šunokas, projekto „Tėvų iniciatyvos ir 

pokyčiai mokykloje“ lektorius. 

 

66.  17 d. 17.10 val. 
Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

(J.Kriščiūno g. 5) 

 

Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikų tėvams, pedagogams:  

„Vaiko netinkamo elgesio priežastys“. 
 

Lektorė: Ijola Petrauskienė, Kėdainių STEP tėvų grupių 

vadovė.  
 

 

67.  Datą 

pranešime 

vėliau 
Truskavos 

pagrindinė 

mokykla 

  

 

Paskaita Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės 

mokyklos mokinių tėvams: 

„Kaip galime padėti savo vaikams pasirinkti profesiją?“. 
 

Lektorė - edukologijos mokslų magistrė Neringa 

Vaicekauskienė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

 

 

VIII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

68.  Balandžio – 

gegužės mėn. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Tarptautinis moksleivių integruotas dailės ir technologijų 

konkursas „Skirtukas knygai“, skirtas K.Donelaičio 300 - 

ioms gimimo metinėms paminėti. 
 

Organizatoriai - Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos dailės ir 

technologijų mokytojai. 
 

Nuostatai 

pridedami  

(priedas 1) 

69.  4 d. 9.30 val.  
l/d „Pasaka“ 

(Aušros g. 21) 

 

 

Tarptautinio projekto „Paukščių metai“ renginys, skirtas 

K. Donelaičio 300-osioms metinėms:  

„Gandrai, gandrai ga ga ga-tavo pati ragana...“. 
 

Dalyvauja: etnografė Regina Lukminienė, Kėdainių krašto 

muziejus; Radviliškio l/d „Eglutė“, Šeduvos l/d, Jonavos l/d 

"Pakalnutė" pedagogai. 
 

 

70.  10 d. 10 val. 
Specialioji 

mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99) 

Kalbos dienos šventė „Įauskim į juostą lietuvišką žodį“. 
 

Organizatorės: specialioji pedagogė metodininkė Daina 

Jonavičienė, specialioji pedagogė metodininkė Rita Kairienė, 

specialioji pedagogė metodininkė Dalia Kvederienė, Kėdainių 

specialioji mokykla. 
 

Kvietimai 

išsiųsti. 

71.  10 d. 11 val. 
Josvainių 

gimnazija 

(Ariogalos g. 19, 

Josvainiai) 

Šventė: „Šachmatų karaliaus rinkimai“. 
 

Organizatorės: mokytoja metodininkė Benedikta Jonauskienė, 

vyr. mokytoja Rūta Šlikienė, Kėdainių rajono Josvainių 

gimnazija. 
 

 

72.  11 d. 14 val. 
Šėtos gimnazija 

 (Kėdainių g. 1, 

Šėta) 
 

Susitikimas su buvusiais abiturientais Kėdainių rajono 

Šėtos gimnazijoje: „Sugrįžk į mokyklą“. 
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73.  16 d. 10 val.  
Kėdainių arena  

(J. Basanavičiaus 

g. 1a) 

 

 

Vaikų sportinės žaidynės „Linksmosios estafetės“. 
 

Dalyviai - Kėdainių rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

grupių vaikų komandos.  
 

Organizatoriai - Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė“ 

pedagogai.  
 

Registracija iki  

3 d.  

tel. 3 31 89 arba 

el. p: 

obelele.kedainiai

@gmail.com 

Nuostatai 

išsiųsti. 

74.  24 d. 10 val. 
Šėtos gimnazija 

 (Kėdainių g. 1, 

Šėta) 

Būsimųjų trečiokų diena Kėdainių rajono Šėtos 

gimnazijoje. 

 

75.  28 d. 13 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla  

(Chemikų g.30) 

Rajoninės žaidynės „Draugystės tiltai“. 

 

Organizatoriai – „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė 

mokykla. 

Nuostatai 

išsiųsti. 

Informacija : tel. 

8-611-32178 

(Daiva),  

el. paštu: 

slaisve@ 

gmail.com  

76.  29 d. 10 val. 
l/d Žilvitis” 

(Respublikos g. 2) 

Muzikinis  projektas ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

etnografiniams ansambliams:  

„Ei, mažiukai, duokim garo“. 
 

Organizatoriai -  Kėdainių l/d ,,Žilvitis“ pedagogai. 

 

Registracija iki 

14 d. el.p.: 

zilvitis_mok@ta

kas.lt 

Informacija 

tel.:8-61856005 

Nuostatai 

(priedas 2) 
 

IX. PARODOS 
 

77.  nuo 7 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Lėlių paroda: 

„Seku, seku pasakaitę“. 
 

Parodą parengė:  vyr. auklėtoja Vilma Jasenkaitė, vyr. 

auklėtoja Gražina Žiužnienė, vyr. auklėtoja Nijolė 

Satkauskienė, vyr. auklėtoja Gitana Juodienė, vyr. auklėtoja 

Rita Vigelienė, meninio ugdymo pedagogė Dalytė Ivoškienė, 

Kėdainių m/d  „Puriena. 
 

 

78.  Balandžio 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių m/d „Puriena" pailgintos dienos moksleivių 

kūrybinių darbų paroda: 

„Vilnos pokštai“. 
 

Parodą parengė  pailgintos dienos grupės auklėtoja Sandra 

Sagatienė, Kėdainių m/d  „Puriena“. 
 

 

79.  Balandžio 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Šėtos socialinio centro ir Kėdainių rajono Akademijos 

gimnazijos „Kaštono“ skyriaus 5-6 metų vaikų piešinių 

paroda: 

„Kaip surasti Lietuvą“. 
 

Parodą parengė: vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Jolanta Vacebienė; priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

 metodininkė Jūratė Karanauskienė; auklėtoja metodininkė 

Audra Falkauskienė; vyr. auklėtoja Gražina Kulnickienė.  
 

 

80.  Balandžio 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Foto darbų paroda „Akimirkos iš kelionės į Bračiano 

(Italija) festivalį“. 
 

Parodą parengė vyr. mokytojas Vilmantas Jasiulevičius, 

Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinė mokykla. 

 

mailto:obelele.kedainiai@gmail.com
mailto:obelele.kedainiai@gmail.com
mailto:zilvitis_mok@takas.lt
mailto:zilvitis_mok@takas.lt
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X. INFORMACIJA 
 

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir  Ugdymo plėtotės centras organizuoja 

metodines dienas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams „Metodinės medžiagos 

naudojimo galimybės“. Visi renginiai vyks Ugdymo plėtotės centre, M.Katkaus g. 44, Vilnius 

rašte (priedas 3) nurodytomis dienomis. Dalyvių registracija vykdoma per UPC duomenų 

tvarkymo sistema „Pieva“ adresu www.upc.smm.lt/renginiai 

 

2. Kėdainių rajono Akademijos gimnazija ir Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 

tarnyba organizuoja respublikinį 5-12 klasių mokinių ekonomikos ir verslumo konkursą 

„Rinkodaros idėjos kuriant žemės ūkio konsultavimo paslaugų reklamą“ (priedas 4).    

3. Gegužės 15 d. 12 val. Kėdainių “Atžalyno” gimnazijoje (Mindaugo g. 18) vyks Tarptautinė 

konferencija ,,Pažadinęs lietuvių kultūrą“, skirta Kristijono Donelaičio 300 - osioms gimimo 

metinėms. Nuostatai pridedami (priedas 5). 

 

4. 2014 m. gegužės mėn. vyks: 

 Kėdainių rajono 8-ų klasių mokinių chemijos olimpiada (gegužės 9 d.); 

 Kėdainių rajono 8-ų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada (gegužės 9 d.). 
 

 

 

Direktorius                 Henrikas Vaicekauskas 

http://www.upc.smm.lt/renginiai
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PRIEDAS 1 

PATVIRTINTA 

Kėdainių “Atžalyno” gimnazijos  

direktoriaus 2014 – 03 - 24 

 įsakymu Nr. V - 20 
 

TARPTAUTINIO MOKSLEIVIŲ INTEGRUOTODAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ 

KONKURSO „SKIRTUKAS KNYGAI“, SKIRTO K. DONELAIČIO 3OO - IOMS GIMIMO 

METINĖMS PAMINĖTI 

 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tarptautinio moksleivių integruoto dailės ir technologijų konkurso „Skirtukas knygai“ skirto 

K.Donelaičio 300 - ioms gimimo metinėms paminėti (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja 

konkurso organizavimo, apdovanojimų ir veiklos tęstinumo tvarką. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2. Konkurso tikslas – skatinti mokinius ugdyti kūrybinius gebėjimus, puoselėti kultūrinę istorinę 

atmintį ir suteikti galimybę atskleisti dailės bei technologijų kompetencijas. 

 

III. DALYVIAI 

 3. Konkurse gali dalyvauti 5 - 8 ir 9 - 12 klasių moksleiviai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

4. Konkursą organizuoja Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos dailės ir technologijų mokytojai 

direktoriaus įsakymu. 

4.1. Konkursas vykdomas nuo 2014 m. kovo 26 d. iki balandžio 30 d.. Mokyklose atrenkami geriausi 

darbai, pristatomi ar siunčiami Konkursui „Skirtukas knygai“ „Atžalyno“ gimnazija Mindaugo g. 18, 

LT – 57438 Kėdainiai, iki gegužės 2 d.. 

5. Siūlomos temos: 

5.1. Pasirinkto K. Donelaičio kūrinio iliustracija; 

5.2. K. Donelaičio  kūrybos improvizacija. 

5.3. Šrifto kompozicija. 

6.Reikalavimai technologiniam darbui: 

6.1. Konkursui pateikiamas taikomųjų amatų darbas, pagamintas iš įvairių medžiagų pasirinkta 

technika (tekstilės, odos, vilnos ir kt. darbai).  Matmenys ne didesni 26 cm x 10 cm. 

6.2. Prie kūrybinio  darbo turi būti kortelė, kurioje užrašyta: savivaldybė, mokyklos pavadinimas, 

adresas, autoriaus vardas ir pavardė, klasė, temos pavadinimas,  konsultavusio mokytojo (-ų) vardas 

ir pavardė. 

6.3. Organizatoriai pasilieka teisę neeksponuoti nekokybiškų, neestetiškų darbų. 

7. Reikalavimai dailės darbui: 

7.1. Konkursui pateikiamas taikomosios dailės darbas, pagamintas iš įvairių medžiagų pasirinkta 

technika (kartono, plastiko, odos ir kt.), dekoruotas tapybos,  grafikos technika, koliažas. Darbai ne 

didesni 26 cm x 10 cm formato. 

7.2. Prie kiekvieno darbo turi būti kortelė, kurioje užrašyta: savivaldybė, mokyklos pavadinimas, 

adresas, autoriaus vardas ir pavardė, klasė, temos pavadinimas,  konsultavusio mokytojo (-ų) vardas 

ir pavardė. 

7.3. Organizatoriai pasilieka teisę neeksponuoti nekokybiškų, neestetiškų darbų. 

 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

8. Mokykla gali atsiųsti po 3 dailės ir po 3 technologijų darbus iš amžiaus grupių (5 – 8 ir 9 – 12 

klasių). 
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9. Iš pateiktų temų dailės ir technologijų grupėse bus atrinkti originaliausi, kūrybiškiausi, 

meniškiausi knygų skirtukai.  

10. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, idėjos originalumas, kokybiškas atlikimas, technikos 

išmanymas. 

11. Geriausių skirtukų autoriai kviečiami į baigiamąjį konkurso etapą. 

 

VI. VIETA IR LAIKAS 

12. Dailės ir technologijų kūrinius Mokyklose atrenkami geriausi darbai, pristatomi ar siunčiami 

Konkursui „Skirtukas“ „Atžalyno“ gimnazija Mindaugo g. 18, LT – 57438 Kėdainiai, iki gegužės 2 

d.. 

13. Paroda veiks 2014m. gegužės 12 - 24d. 

14. 2014 m. gegužės mėnesį vyks baigiamasis konkurso etapas: darbų paroda ir 

laureatų apdovanojimai. Data bus patikslinta. 

15. Telefonai ir el. paštai pasiteirauti:  

dailės mokytoja metodininkė Daiva Nurdinova, tel. 867814685, el. paštas:  

daiva.nurdinova@gmail.com   

technologijų mokytoja metodininkė Vaida Urbonavičienė – tel. 868693529 , vaidven@gmail.com 

 

VII. VYKDYMO TVARKA 

17. Konkurso darbus vertina Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus įsakymu 

patvirtinta vertinimo komisija. 

18. Laureatai skelbiami ir apdovanojami 2014 m. gegužės mėn. baigiamojo 

konkurso etapo metu. 

19. Konkurso laureatai bei jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

TARPTAUTINIO MOKSLEIVIŲ INTEGRUOTO DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ 

KONKURSO „SKIRTUKAS KNYGAI“, SKIRTO K. DONELAIČIO 3OO – IOMS GIMIMO 

METINĖMS PAMINĖTI 

 

 

 

Dalyvių sąrašas 

 

----------------------------------------Mokyklos pavadinimas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė, 

klasė 

 

Darbo pavadinimas 

(dailės ar technolo- 

gijų dalykas)  

Parengusio mokytojo 

vardas, pavardė 

 

Mokytojo el. pašto 

adresas 

  Pvz. „Mintys“ – 

dailė. 

  

  Pvz. „Susipynę 

laikai“ – 

technologijos‘.  

  

     

 

 
 

mailto:daiva.nurdinova@gmail.com
mailto:vaidven@gmail.com
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PRIEDAS 2 

                                                    PATVIRTINTA: 

                                                  Kėdainių l/d „Žilvitis“ 

                                                                           Direktoriaus  2014-03-20  įsak.Nr. V-20 

 

MUZIKINIO  PROJEKTO ,, EI, MAŽIUKAI, DUOKIM GARO“  

NUOSTATAI 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Projektą organizuoja Kėdainių lopšelis – darželis ,, Žilvitis“. 

2. Nuostatai apsprendžia dalyvavimo projekte sąlygas ir taisykles. 

3. Projekto tikslas – sudominti jaunąją kartą savo krašto tradicine kultūra, bandyti patiems skleisti 

liaudies kūrybą, priminti vieni kitiems tautosakos ir liaudies papročių elementus, pabūti kartu ir gerai 

praleisti laiką.  

II. Dalyviai 

4. Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų etnografiniai ansambliai. 

III. Vieta ir laikas 

5. Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“.  2014 m. balandžio 29 d. 10.00 val. 

 

IV. Renginio organizavimas 

6. Norintys dalyvauti registruojasi el.p. zilvitis_mok@takas.lt iki balandžio 14 d. Nurodo įstaigą, 

teikia informaciją apie dalyvausiančių vaikų ir pedagogų skaičių. 

7. Projekto dalyviai parengia savo etnografinio ansamblio 3 min. prisistatymą (laisva forma). 

8. Kiekvieno ansamblio pasirodymui skirtas laikas iki 10 min.  

9. Paruošia finalinę dainą ( informacija tel.: 8 618 56005, meninio ugdymo pedagogė Jolanta). 

 

V. Baigiamosios nuostatos 

9. Projekto organizatoriai pasilieka teisę nuotraukas publikuoti ir reprodukuoti spaudoje, įstaigos 

informaciniuose stenduose. 

10. Projekto galutinis produktas – DVD medžiaga  (atsakingas renginio organizatorius). 

_________________________ 

 

mailto:zilvitis_mok@takas.lt
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PRIEDAS 3 
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PRIEDAS 4 
 

 

RESPUBLIKINIO 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ EKONOMIKOS IR VERSLUMO KONKURSO 

„RINKODAROS IDĖJOS KURIANT ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO PASLAUGŲ 

REKLAMĄ“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Respublikinio 5-12 klasių mokinių ekonomikos ir verslumo konkurso „Rinkodaros idėjos 

kuriant žemės ūkio konsultavimo paslaugų reklamą“  (toliau – Konkursas) nuostatai 

reglamentuoja Konkurso organizavimo tvarką, dalyvių darbų pateikimo ir vertinimo tvarką bei 

Konkurso dalyvių apdovanojimo tvarką.  

1. Konkursą organizuoja Kėdainių r. Akademijos gimnazija ir Viešoji įstaiga Lietuvos žemės 

ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – LŽŪKT). 

2. Konkursą remia: Kėdainių r. Akademijos gimnazija, LŽŪKT, Aleksandro Stulginskio 

universitetas (toliau – ASU). 

3. Konkurso partneriai: Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

4. Konkurso tikslai ir uždaviniai:  

4.1.  skatinti moksleivius samprotauti apie rinkodarą, jos komplekso elementus, reklamos 

tikslingumą. 

4.2. ugdyti mokinių komunikavimo kompetenciją, kūrybingumą, žingeidumą. 

4.3. populiarinti žemdirbišką gyvenimo būdą, gerinti žemdirbiškų profesijų įvaizdį. 

4.4. sukurti reklamą LŽŪKT įmonei. 

5. Konkurso tema: „Rinkodaros idėjos kuriant žemės ūkio konsultavimo paslaugų reklamą“. 

6. Vartojamos sąvokos: reklama (pranc. réclame – lot. reclamo „rėkiu“) – žinių, duomenų apie 

ką nors skleidimas, norint išpopuliarinti, išgarsinti, padidinti paklausą. Reklamos priemonės 

gali būti klasifikuojamos pagal nešiklių rūšis: spaudos reklama, televizijos, kino, lauko 

(išorinė) reklama, reklama  transporto priemonei, fotoreklama, demonstracinė, interneto 

reklama ir kt. 

7. Konkurso objektas – teikiamų žemės ūkio konsultavimo paslaugų reklama. 

8. Konkurso dalyvis arba komanda iki 3 žmonių turi pateikti vieną savo sukurtą reklamos 

projektą (toliau – Projektas). 

9. Konkurso dalyviai – 5–12 klasių mokiniai, gyvenantys Lietuvos kaimuose, miesteliuose ir 

mažesniuose miestuose. Negali dalyvauti – gyvenantys didžiuosiuose šalies miestuose: 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevežyje. 

10. Informacija apie Konkursą skelbiama: Kėdainių r. Akademijos gimnazijos svetainėje 

http://www.akademijos.kedainiai.lm.lt/, LŽŪKT svetainėse http://www.lzukt.lt/, 

www.agroakademija.lt. 

 

II. DARBŲ PRIĖMIMO IR VERTINIMO TVARKA 

11. Konkurso dalyviai užpildo registracijos anketą (1 priedas) ir atsiunčia iki š. m. kovo 28 d. 

elektroniniu paštu lzuktreklama@gmail.com. 

12. Konkurso dalyviai Projektus atsiunčia iki š. m. balandžio 15 d. elektroniniu paštu: 

lzuktreklama@gmail.com arba įrašiusius į skaitmeninę laikmeną, atsiunčia paštu, adresu: 

Kėdainių r. Akademijos gimnazija, Jaunimo g. 2, LT–58339 Akademija, Kėdainių rajonas (su 

nuoroda  Konkursui „Rinkodaros idėjos kuriant žemės ūkio konsultavimo paslaugų reklamą“ 

. Jei Projektas siunčiamas paštu, paskutinė siuntimo diena – balandžio 15 d. 

13. Konkursui pateiktų geriausių Projektų  autoriai elektroniniu paštu bus informuojami ir 

asmeniškai kviečiami į apdovanojimo šventę, kuri vyks š. m. gegužės 7 d. Geriausiai įvertinti 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranc%C5%ABz%C5%B3_kalba
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
http://lt.wikipedia.org/wiki/Paklausa
http://lt.wikipedia.org/wiki/Filmo_anonsas
http://www.akademijos.kedainiai.lm.lt/
http://www.lzukt.lt/
http://www.agroakademija.lt/
mailto:lzuktreklama@gmail.com
mailto:lzuktreklama@gmail.com
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Projektai bus pristatomi baigiamajame renginyje, organizuojamame LŽŪKT Mokymų centre 

„Agroakademija“, įsikūrusiame adresu: Stoties g. 9, Akademija, Kėdainių r.  

14. Projektas gali būti skirtas pasirinktinai:  

14.1. naudoti skaitmeniniu formatu (pvz: reklaminis vaizdo klipas, kurio trukmės intervalas 

30 –120 s;  sumaketuotas reklaminis skelbimas, informacinis skydelis, skaidrių pristatymas ir 

kt.); 

14.2. spaudai (plakatas A3 formatas, skrajutė, lankstinukas ir kt.). 

15. Projektas gali būti atliktas kompiuterinėmis programomis, filmuotas, pieštas ar atliktas 

kitomis priemonėmis. Projektai Konkursui turi būti pateikti formatu, tinkamu skelbti 

internete: 

15.1. Internetui skirtas Projektas pateikiamas įrašytas į skaitmeninę laikmeną (CD, DVD). 

16. Spaudai skirtas Projektas pateikiamas atspausdintas arba įrašytas į skaitmeninę laikmeną (jei 

Projektas atliktas ne kompiuterinėmis programomis, pavyzdžiui, yra pieštas, jis turi būti 

nufotografuotas arba nuskenuotas). 

17. Projektus vertina komisija, sudaryta iš: LŽŪKT, ASU, Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) ir 

Akademijos gimnazijos institucijų atstovų (toliau – Komisija). Komisija išrenka nugalėtojus 

ir paskatinamųjų prizų vertus Projektus. 

18. Komisija Projektus įvertina per 10 (dešimt) darbo dienų pasibaigus jų priėmimui. 

19. Komisija Projektus vertina vadovaudamasi šiais kriterijais:  

19.1. Konkurso temos perteikimas; 

19.2. reklamos Projekto sampratos atitikimas – sukurtos reklamos įtikinamumas ir įtaigumas; 

19.3. reklamos Projekto originalumas ir kūrybiškumas;  

19.4. reklamos Projekto naujoviškumas. 

20. Projektai atmetami ir nevertinami, jei: 

20.1. neatitinka šių nuostatų reikalavimų; 

20.2. yra nukopijuoti; 

20.3. yra netvarkingi ar mechaniškai pažeisti; 

20.4. yra neetiški. 

21. Dalyviai skirstomi pagal amžiaus grupes: 

21.1. grupė – 5–6 klasės; 

21.2. grupė – 7–8 klasės; 

21.3. grupė – 9–10 klasės; 

21.4. grupė – 11–12 klasės.  

22. Dalyviai apdovanojami:  

22.1. po 1 nugalėtoją visose 4-iose grupėse; 

22.2. įdomesnių Projektų autoriai – atskirais prizais; 

22.3. papildomus prizus gali įsteigti Konkurso rėmėjai. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę Projektus skelbti, reprodukuoti, eksponuoti savo 

nuožiūra,  neišmokėdami autoriams honoraro. 

24. Autorius pateikdamas Projektą Konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų 

naudojami tiek, kiek tai būtina šių Nuostatų reikalavimams vykdyti. 

25. Pateikti Konkursui Projektai autoriams negrąžinami. 

26. Dalyvių patirtų išlaidų Konkurso organizatoriai neapmoka. 

27. Papildoma informacija apie Konkursą teikiama elektroniniu paštu: 

dbarauskiene@yahoo.com, arba telefonu: 8 687 74425.  

 

 

mailto:dbarauskiene@yahoo.com
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KĖDAINIŲ RAJONO AKADEMIJOS GIMNAZIJA 

RESPUBLIKINIS 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ EKONOMIKOS IR VERSLUMO KONKURSAS 

„RINKODAROS IDĖJOS KURIANT ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO PASLAUGŲ 

REKLAMĄ“ 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Mokinio(-ių) vardas, pavardė: ________________________________________________________________  

Klasė: ___________________________________________________________________________________  

Mokykla, adresas: _________________________________________________________________________  

Telefonai: ________________________________________________________________________________  

El. paštas: _________________________________________________________________________________  

Projekto vadovo vardas, pavardė: _____________________________________________________________  

Dėstomas dalykas: _________________________________________________________________________  

Telefonai: ________________________________________________________________________________  

El. paštas: ________________________________________________________________________________  

 

PROJEKTO PASKIRTIS 

Pažymėkite  (nukopijuokite į reikiamą vietą): 

 

 – Projektas skirtas internetui (pvz., reklaminis vaizdo klipas, sumaketuotas reklaminis skelbimas, skaidrių 

pristatymas ir kt.) 

 – Projektas skirtas spaudai (plakatas, skrajutė, lankstinukas ir kt.). 

 

Įranga, reikalinga demonstruoti sukurtai reklamai: 

 _______________________________________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________________________________  

 

Kiti pageidavimai, pasiūlymai organizatoriams: 

 _______________________________________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________________________________  
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PRIEDAS 5  

 

Tarptautinė konferencija ,,Pažadinęs lietuvių kultūrą“, skirta Kristijono Donelaičio 300 - osioms 

gimimo metinėms 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Konferencijos ,,Pažadinęs lietuvių  kultūrą“  (toliau Konferencija ) nuostatai  nustato  

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Kėdainių  ,,Atžalyno“ gimnazija. 

3. Konferencijos partneriai  – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių  švietimo pagalbos tarnyba. 

II. Konferencijos tikslas 

Tikslas – paminėti Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines , atskleidžiant jo kūrybos savitumą ir įtaką lietuvių 

tautinės savimonės formavimuisi bei indėlį į lietuvių tautos kultūrinę raidą, skaitant mokytojų praktikų pranešimus bei 

mokinių tiriamuosius ir kūrybinius darbus.  

 

III. Organizavimas 

   

4. Konferencija vyks 2014 m. gegužės 15 d. 12.00 val. Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijoje (Mindaugo 18, Kėdainiai ).  

5. Dalyviai – bendrojo lavinimo mokyklų  mokytojai ir  9 - 12 klasių (gimnazijų I-IV klasių) mokiniai. 

6. Pranešimai ir diskusijos darbo grupėse: 

6.1. Mokytojų praktikų pranešimai. 

6.2. Mokinių tiriamieji ir kūrybiniai darbai. 

7. Pageidaujantys konferencijoje skaityti pranešimą užpildo dalyvio anketą (mokytojai  – Priedas Nr. 1, mokiniai – 
Priedas Nr.2) ir atsiunčia elektroniniu paštu atžalynas.konferencija@ gmail.com iki 2014 m. balandžio 20 d.  

8.1.  Pranešimui skiriama 7-10  min.  

8.2.  Pranešimų lietuvių kalba turi būti taisyklinga.  

9. Pageidaujantys dalyvauti konferencijoje registruojasi el. paštu atžalynas.konferencija@ gmail.com 

( Priedas Nr. 3) iki 2014 m. balandžio 30 d.  

10. Konferencijos darbotvarkė: 

Registracija  11.00 – 12.00 val. 

Plenarinis posėdis 12.00 – 13.00 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Pranešimai ir diskusijos darbo grupėse 13.30-15.00 val. 

Konferencijos apibendrinimas 15.00- 15.30 val. 

11. Konferencijos dalyviai gaus kvalifikacijos pažymėjimus (2 Lt.),  pranešėjai –  pažymas.  

Priedas Nr. 1 

DALYVIO ANKETA 

(Mokytojų praktikų pranešimai) 

Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija 

,,PAŽADINĘS LIETUVIŲ KULTŪRĄ“,  

skirta Kristijono Donelaičio 300 - osioms gimimo metinėms 

Dalyvio vardas, pavardė  

Darbovietė  

Pareigos  

Kvalifikacinė kategorija  

Pranešimo tema  

Priemonės, reikalingos pristatymui (techninė, 

programinė įranga ir kt.) 
 

Telefonas  

El. paštas  

Darbovietės adresas  

Pranešimo anotacija (70 – 100 žodžių). 
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Dalyvio anketą  bei anotaciją prašome atsiųsti el. paštu  atžalynas.konferencija@ gmail.com  iki 

balandžio 20 dienos. 

Telefonas pasiteirauti 8-671-16026 

Priedas Nr. 2 

DALYVIO ANKETA 

(Mokinių tiriamieji ir kūrybiniai darbai) 

Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija 

,,PAŽADINĘS LIETUVIŲ KULTŪRĄ“,  

skirta Kristijono Donelaičio 300 - osioms gimimo metinėms 

Dalyvio vardas, pavardė  

Mokykla  

Pareigos   

Pranešimo tema  

Mokinį rengusio mokytojo vardas, pavardė, 

dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija 
 

Priemonės, reikalingos pristatymui (techninė, 

programinė įranga ir kt.) 
 

Telefonas  

El. paštas  

Mokymosi įstaigos adresas  

Pranešimo anotacija (70 – 100 žodžių). 

 

 

Dalyvio anketą bei anotaciją prašome atsiųsti el. paštu atžalynas.konferencija@ gmail.com iki 

balandžio 20 dienos. 

Telefonas pasiteirauti 8-671-16026 

Priedas Nr. 3 

DALYVIO ANKETA 

 

Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija 

,,PAŽADINĘS LIETUVIŲ KULTŪRĄ“,  

skirta Kristijono Donelaičio 300 - osioms gimimo metinėms 

Dalyvio vardas, pavardė  

Darbovietė/mokymosi įstaiga  

Pareigos  

Kvalifikacinė kategorija  

Telefonas  

El. paštas  

Darbovietės/mokymosi įstaigos adresas  

Dalyvio anketą  prašome atsiųsti el. paštu paštu atZalynas.konferencija@ gmail.com 

iki balandžio 30 dienos. 

Telefonas pasiteirauti 8-671-16026 


