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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-97 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2014 m. gegužės mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  1 d. 10 val. 
Kėdainių kultūros 

centras 

(Basanavičiaus 

g.24) 

 

Seminaras šokio mokytojams, neformaliojo vaikų švietimo 

būrelių vadovams, šokėjams: 

„Hip-hop‘o kultūros pažinimas per šokį“. 
 

Lektorius – Dominykas Žukas, VŠĮ asmenybės ugdymo 

centras „Motus“. 
                                                                         Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

2.  2 d. 10 val. 
,,Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

XV-oji respublikinė moksleivių ir mokytojų konferencija: 

,,Gamta ir mes“. 
 

Organizatorius - Kėdainių ,,Ryto” pagrindinė mokykla.  

                                                                          
Aušra Nesterovienė 

Dalyvių 

registracija nuo 9 

val. 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

3.  3 d. 9 val. 

Česlovo Milošo 

kultūros centras 

(Šeteniai) 

Seminaras muzikos mokytojams: 

„Tautinio muzikavimo ugdymo naujovės. Patirties  

sklaida“. 
 

Lektorės: vyr. mokytoja Regina Malčiauskienė, vyr. mokytoja 

Sigita Maldžiūtė-Valaitienė, Kalvarijos meno mokykla; vyr. 

mokytoja Daiva Vosylienė, Marijampolės muzikos mokykla; 

mokytoja ekspertė Rima Mureikienė, Panevėžio muzikos 

mokykla; Justina Paulauskienė, koncertmeisterė, mokytoja 

metodininkė Dalia Valdajevienė, vyr. mokytoja Dileta 

Jagelavičiūtė,  Kėdainių muzikos mokykla.  

Neringa Vaicekauskienė 

Informacija tel.: 

8-656 64339 

(Dalia) 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

 

 

4.  5 d. 13 val. 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Paskaita Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos mokytojams: 

 „Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema: 

lyderystė ir bendradarbiavimas  kuriant saugesnę aplinką 

mokykloje“.  
 

Lektorius - edukologijos magistras Henrikas Vaicekauskas, 

Olweus PPP instruktorius.  

 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 2Lt. 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
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5.  6 d. 10 val. 
Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla, 

(S.Dariaus ir S. 

Girėno g. 52) 

 

Vidurio Lietuvos švietimo lyderystės forumas: „Kaip 

ugdysime rytojaus lyderius?“.  

Kviečiame dalyvauti ugdymo įstaigų vadovus, lyderių 

komandų narius, neformaliųjų studijų dalyvius. 

 

Forumo rengėjai: projekto „Lyderių laikas 2“ Kėdainių, 

Prienų ir Ukmergės rajonų savivaldybių kūrybinės komandos. 

 

Būtina 

registracija iki 

gegužės 3 d. 

el.p.: 

audrone.stadalny

kiene@kedainiai.

lt  arba tel. 

 6 95 76. 

Programa 

pridedama 

(priedas 1). 

6.  6 d. 16 val. 

Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

 

Mini mokymai Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokyklos pedagogams (III dalis): 

„Neformaliojo ugdymo kompetencijų gilinimas“. 
 

Lektorė - Aušra Nesterovienė, metodininkė, neformaliojo 

vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

Mokymai 

mokami. 

7.  7 d.  

 

Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

EDUKACINĘ dalį (baigiamasis testas). 
(kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-555, 2007-

03-29).  
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

 

8.  7 d. 10 val. 
„Bitutės“ skyrius 

(Smilgos g. 6, 

Krakės) 

Paskaita Kėdainių rajono Krakių M.Katkaus gimnazijos 

„Bitutės“ skyriaus pedagogams: 

„eTwinning projektai šiuolaikinėje ikimokyklinėje 

įstaigoje“. 
 

Lektorė - auklėtoja metodininkė Rasa Simonavičienė, 

Kėdainių lopšelis - darželis „Pasaka“. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

9.  7 d. 10 val. 
LŽŪKT mokymų 

centras  

„Agro Akademija“  

(Stoties g. 9)   

Paskaita respublikinio 5–12 klasių mokinių ekonomikos ir 

verslumo konkurso dalyviams:  

„Rinkodaros idėjos kuriant žemės ūkio konsultavimo 

paslaugų reklamą“. 

 

Organizatorius – Kėdainių rajono Akademijos gimnazija.  
 

Rūta Tiškuvienė 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

Informacija tel.  

8-687 74425  

(Daiva Barauskienė).  

 

10.  9 d. 9 val. 

Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

Respublikinė konferencija „Gera mokykla: mitas ar 

realybė?“ 
 

Organizatorius – Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla.  

 
Rūta Tiškuvienė 

Registracija 

pratęsiama  iki 

6 d. tel. 6 05 33. 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

Kvietimas ir 

dalyvio anketa 

(priedas 2) 

mailto:audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt
mailto:audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt
mailto:audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt
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11.  9 d. 10 val. 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Seminaras Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

gelbėtojams: 

,,Plaukimo įgūdžių tobulinimas. Nelaimingų atsitikimų 

prevencija“.  

Lektorius - vyr. mokytojas Tomas Pakštys, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

12.  12 d. 9 val. 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

 (Chemikų g. 30) 

 Seminaras Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto ir 

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinių mokyklų pradinio 

ugdymo pedagogams: 

„Sveikatingumo ugdymas. Patirties sklaida". 

Lektorės: mokytoja metodininkė Audronė Gailiūnienė, 

mokytoja metodininkė Diana Jermakovienė, mokytoja 

metodininkė Danguolė Tumėnienė, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

13.  13 d. 13 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

NEĮVYKS 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Naujų technikų taikymas dailės ir technologijų 

pamokose: simegrafija ir mezgimas pirštais“ (seminaras 

kartojamas). 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Ingrida Šelekienė, Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė mokykla; mokytoja metodininkė Audronė 

Valienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija iki   

12 d. tel. 5 25 44  

arba el.p.:  

a.nesteroviene@

gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

14.  15 d. 12 val. 
,,Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Tarptautinė konferencija ,,Pažadinęs lietuvių kultūrą“, 

skirta Kristijono Donelaičio 300 - osioms gimimo 

metinėms. 
 

Organizatorius - Kėdainių ,,Atžalyno” gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

15.  15 d. 13 val. 
Vilniaus Žėručio 

pagrindinė mokykla 

(Žėručio g. 15, 

Vilnius) 

Seminaras Vilniaus Žėručio pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Mokyklos tobulinimas, remiantis išorinio vertinimo 

rekomendacijomis“. 

Lektorė – mokytoja ekspertė Audronė Šarskuvienė, 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji 

vertintoja. 
Rūta Tiškuvienė 

Seminaras 

mokamas 

16.  16 d. 10 val.  
Profesinio rengimo 

centras  

(Šėtos g. 105)  

Seminaras profesinio ir bendrojo ugdymo dalykų 

mokytojams, mokyklų komandoms: 

„Aplinkosauginių vertybių formavimas profesiniame 

mokyme“. 
 

Lektoriai: profesijos vyr. mokytoja Vilija Bakutytė, profesijos 

vyr. mokytoja Andželika Liukumienė, profesijos mokytoja 

metodininkė Laimutė Dulkinienė, vyr. mokytojas Žilvinas 

Kapočius, vyr. mokytoja Aurima Bajorūnienė, profesijos vyr. 

mokytoja Dalia Sapronienė, profesijos vyr. mokytojas, l. e. 

direktoriaus pareigas Steponas Navajauskas, Kėdainių 

profesinio rengimo centras. 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

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

17.  22 d. 8 val. 
Česlovo Milošo 

kultūros centras, 

(Šeteniai) 

NEĮVYKO 

Paskaita Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokiniams ir 

pageidaujantiems lietuvių kalbos mokytojams: 

„Svečiuose pas Nobelio premijos laureatą Česlovą 

Milošą“.                                                   

Lektorės: mokytoja metodininkė Diana Šilkaitienė, mokytoja 

metodininkė Julija Mažeikienė, vyr. mokytoja Asta 

Tikniuvienė, vyr. mokytoja Zita Želnienė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

18.  19 d. 9 val. 

Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g.62) 

 

Seminaras Kėdainių rajono ugdymo įstaigų ir Klaipėdos 

miesto socialiniams pedagogams: 

„Smurto situacijų valdymas mokykloje: nuo 

identifikavimo iki sisteminio sprendimo“.  

Lektorės: vyresnioji socialinė pedagogė Jurgita Sinickienė, 

Kėdainių „Aušros" sveikatinimo ir sporto pagrindinė 

mokykla; socialinė pedagogė metodininkė Aušra 

Žukauskienė, Kėdainių rajono Surviliškio V.Svirskio 

pagrindinė mokykla; socialinė pedagogė metodininkė Indrė 

Mackevičienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija iki 

15 d. 

el.p.:  jurginna@

gmail.com   

(Jurgita 

Sinickienė). 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

19.  20 d. 10 val. 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Seminaras Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos mokytojams: 

 „Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema: 

psichologiniai klasės valdymo aspektai“. 
 

Lektorė – psichologė Olga Lukšienė, „Aušros“ sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2Lt. 

 

20.  20 d. 14 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Seminaras vokiečių kalbos mokytojams: 

„Komunikacinių įgūdžių ugdymo galimybės vokiečių 

kalbos pamokose“. 

Lektorė –mokytoja ekspertė Aldona Zapolskienė, Kėdainių 

kalbų mokykla; Asta Gasperavičiūtė, Josvainių gimnazija 

 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

21.  21 d. 9.30 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

NUKELIAMAS 

į rugsėjo mėn. 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Pradinių klasių mokinių kūno kultūros dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų ugdymas“. 
 

Lektorė - dr. Daiva Jakavonytė - Staškuvienė, Ugdymo turinio 

skyriaus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja, 

Ugdymo plėtotės centras.  
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki   

16 d. tel.52544  

arba el.p.:  

a.nesteroviene@

gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 40 Lt. 

mailto:jurginna@gmail.com
mailto:jurginna@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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22.  21 d.  

Išvykstame  8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos. 

Seminaras istorijos mokytojams: 

„Naujausios muziejų ekspozicijos ir jų pritaikymas 

ugdymo procese: Tuskulėnų rimties parko memorialinis 

kompleksas, Medininkų pilis, Nemėžio totorių mečetė“. 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių 

rajono Šėtos gimnazija, Daugiakultūris centras. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki   

12 d. tel. 5 17 78  

Dalyvio 

mokestis – 35 Lt. 

 

23.  Gegužės - 

birželio mėn. 

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos ir 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Mokomųjų dalykų ugdymo turinio sąsajos su pramonės 

įmonių gamybos procesais“. 

Lektoriai - Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos ir Kėdainių 

Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos mokytojų komanda. 
 

Rūta Tiškuvienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

24.  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  

 

25.  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 
 

26.  8 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Jėckienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

27.  12 d. 13.30 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Portačenkienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

28.  20 d. 12,30 val. 
Česlovo Milošo 

kultūros centras 

(Šeteniai) 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

29.  21 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Bronislovas Šimokaitis  

Neringa Vaicekauskienė 

 

mailto:a.psichologe@gmail.com
mailto:a.psichologe@gmail.com
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30.  22 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

31.  22 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokinių ugdymo karjerai koordinatorių susitikimas. 

Projekto rezultatų apibendrinimas.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI, VIKTORINOS 
 

32.  6 d. 10 val.  
 Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla 

(Ašigalio g. 23, 

Kaunas)  

Pradinių klasių mokinių konkurso  „Šviesoforas” regiono 

etapas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

 

Dalyvauja Miegėnų  

pagrindinės 

mokyklos ir m/d 

„Vaikystė“ mokinių 

komandos. 

33.  9 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių rajono 8-ų klasių mokinių chemijos olimpiada. 
 

 

                                                                      

Danutė Čeidienė 

Paraiškas 

pateikti iki 6 d. 

 el.p.: 

d.ceidiene@ 

gmail.com 

 

34.   9 d.13 val. 
 „Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla  

(Chemikų g.30) 

Rajono 8 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada.  

 

 
Vilija Petkūnienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

35.  14 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a. 12) 

Viktorina „Kėdainių krašto istorijos paslaptys“. 

 

Organizatorius - Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris 

centras. 

Nuostatai 

pridedami 

(priedas 3). 

36.  19 d. 14.30 val. 
Kultūros centras 

(J. Basanavičiaus 

g. 24) 

Protų mūšis Kėdainių „Ryto“ pagrindinės ir Kėdainių 

„Aušros“  sveikatinimo  ir sporto pagrindinės mokyklų 

komandoms.  

Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Vilija Petkūnienė 

 

Dalyvauja 

pirmajame ture 

laimėjusios 

komandos. 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

37.  8 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų  

nariams: „ES programos „Erasmus+ Veiklus jaunimas 

galimybės ir reikalavimai projektams“. 

Lektorė - Vilma Indrikonienė, ES programos „Erasmus+ 

Veiklus jaunimas konsultantė.  
Vilija Petkūnienė 

Kviečiami 

dalyvauti 

mokyklų 

savivaldos 

institucijų nariai 

(3-4 asmenys). 

38.  13 d. 14.30 val. 
Savivaldybės 

posėdžių salė 

 215 kab. 

(Basanavičiaus g. 

36) 

Moksleivių savivaldos institucijų forumas rajono ugdymo 

įstaigų savivaldų komandoms. 
 

Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Vilija Petkūnienė 

 

Kviečiami 

dalyvauti 

mokyklų 

savivaldos 

institucijų nariai 

ir koordinatorius 

(5-7 asmenys). 

mailto:el.p.:%20d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:el.p.:%20d.ceidiene@%20gmail.com
mailto:el.p.:%20d.ceidiene@%20gmail.com
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39.  22 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų  

pirmininkų pasitarimas dėl Vadovų klubo steigimo.  

Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Vilija Petkūnienė 

 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

40.  6 d. 10 val. 
Sporto mokyklos 

teniso kortai 

(Parko g.4) 

Kėdainių mokyklų darželių ir Vilainių seniūnijoje esančių 

skyrių 4 klasių mokinių kvadrato varžybos. 

Organizatorės: mokytojos metodininkės Laima Lukoševičienė 

ir Violeta Lukoševičienė, Kėdainių rajono Vilainių mokykla 

darželis „Obelėlė“. 
 

 

41.  7 d. 11 val. 
Josvainių 

gimnazija 

(Ariogalos g. 19, 

Josvainiai) 

Renginys: „Kolekcininkų šventė“. 

Organizatorės: mokytoja metodininkė Benedikta Jonauskienė,  

mokytoja metodininkė Rūta Šlikienė, mokytoja metodininkė 

Ingrida Dilinskienė, Kėdainių rajono Josvainių gimnazija. 
 

 

42.  nuo 9 d. 
J. Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

 

Mokinių foto darbų paroda Kėdainių Juozo Paukštelio 

pagrindinėje mokykloje: „Aš ir profesija“. 

Parodą parengė: ugdymo karjerai koordinatorė Loreta 

Pabrinkienė, vyr. mokytoja Jolanta Adukauskienė. 
 

 

43.  15 d.  
Akademijos 

gimnazja 

 (Jaunimo g. 2) 

 

Sveikatingumo diena „Mažasis Olimpas 2014“.  
Dalyvauja: Akademijos gimnazijos, „Kaštono“ skyriaus, 

Šlapaberžės skyriaus, Gudžiūnų P. Rabikausko skyriaus ir 

Dotnuvos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. 

 

Organizatorės: pavaduotoja ugdymui Nijolė Šturmienė, 

mokytoja metodininkė Sigita Poškevičienė, Akademijos 

gimnazija. 
 

 

44.  21 d. 9-12 val. 
„Kaštono“ skyrius 

 (J. Kriščiūno g. 5) 

NEĮVYKS 

Atviros veiklos Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyriuje: „Veiklų organizavimas lauke ir 

netradicinėse aplinkose“. 

Organizatoriai: Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“ 

skyriaus pedagogai. 

 

Informacija tel.: 

3 73 07  

(Danutė 

Deimantavičienė) 

 

IX. PARODOS 
 

45.  Nuo 7 d.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių m/d „Puriena“ „Ąžuoliukų“ grupės vaikučių  ir 

jų tėvelių  kūrybinių darbelių paroda: „Gėlės mamai“. 
 

Parodą parengė -  vyresnioji auklėtoja Gitana Juodienė, 

Kėdainių m/d  „Puriena“. 
 

 

46.  Gegužės 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. 

 

 

 

X. INFORMACIJA 
1. Kėdainių sporto mokyklos renginiai gegužės mėnesį 4 priede. 

________________________________ 
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PRIEDAS 1 

 

                    
 

 

VIDURIO LIETUVOS ŠVIETIMO LYDERYSTĖS FORUMAS  

„KAIP UGDYSIME RYTOJAUS LYDERIUS?” 
 

2014 m. gegužės 6 d.  

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, S.Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai 

 

P R O G R A M A  
 

9.00 – 10.00            Dalyvių registracija. 

 

10.00 – 10.30 Įžanga. Sveikinimo žodis. 

1. Rimantas Diliūnas, Kėdainių rajono savivaldybės meras. 

2. Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centro direktorė. 

3. Rimvydas Zailskas, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjas. 

4. Dalė Steponavičienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėja. 

 

10.30 – 10.50         Kitokia lyderystė: Kristijonas Donelaitis ir kiti lietuviai.  

Dr. Darius Kuolys, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros      

katedros docentas. 

 

10.50  – 11.30        Projektas „Lyderių laikas 2“: kaip pagerinti mokinių mokymąsi? 

 Prienų raj. sav. modelis: kaip sukurti lyderystei, kūrybiškumui ir atsakingai 

partnerystei  palankią aplinką? 

 Ukmergės raj. sav. modelis: kaip Ukmergėje mes kuriame erdvę lyderiams?  

 Kėdainių raj. sav. modelis: kaip padėti mokyklai siekti mokymosi sėkmės?    

Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centro direktorė. 

Projekto „Lyderių laikas 2“ Prienų, Ukmergės ir Kėdainių rajonų savivaldybių 

kūrybinių komandų nariai. 

 

11.30 – 11.50         Gera mokykla: kur link norime judėti? 

                               Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius  

                                    

11.50 – 13.00             PIETŪS 

 

13.00 – 15.00         Darbas grupėse: 

I grupė. Nuo mokymosi link asmenybės brandos, pasiekimų ir pažangos. 

1. „Integruoto projektinio darbo idėjos”.  

2. „Gabių vaikų ugdymo modelis Ukmergės Antano Smetonos 

gimnazijoje“.  

3. „Lyderystės gebėjimų ugdymas mokinių savivaldos veikloje“.  
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4. „Savarankiško mokymosi organizavimas“. 

5. „Asmeninės pažangos fiksavimas”. 

6. „Kaip mums sekasi matuoti mokinių sėkmę?“. 

 

              II grupė. Mokykla kaip besimokanti organizacija.  
1. „Olimpinio  ugdymo programų rengimas ir įgyvendinimas. Mokyklos 

olimpinės žaidynės”. 

2. „Ugdymo tobulinimo sistema SIETAS – kuriantiems inovatyvią 

mokyklą“.  

3. „Metodinė grupė – besimokančios organizacijos pavyzdys“.  

4. „Tobulėja mokytojai – keičiasi mokykla“.  

5.   „Pedagogų karjeros pokyčiai pereinant iš mokymo į administravimą“.   

6.   „Kartu kuriame pamoką“.  

 

III grupė. Lyderystė mokyklos bendruomenėje.  

1. „Mokinys-mokiniui“.  

2. „Neformalus bendravimas tarp mokytojų lyderių”. 

3. „Laiptai į lyderystę”. 

4. „Pertraukos kitaip...”.  

5. „Galime patys“. 

6. „Integruoti projektai – mokinių ir mokytojų įsitraukimą skatinanti 

iniciatyva“. 

 

IV grupė. Vietos bendruomenė ir steigėjas, darbas su socialiniais 

partneriais. 

1. „Sėkmės ir lyderystės mokykla“.  

2. „Kaip drauge su tėvais (iš)ugdyti daugiau pasiekiantį mokinį“. 

3. „Septyni bendradarbiavimo su tėvais principai“.  

4. „Mokyklos ir steigėjo partnerystės stiprinimas“. 

5. „Socialiniai partneriai – pagalba mokyklai, skatinant mokymosi 

motyvaciją“.  

 

15.00 – 16.00 Darbo grupėse rezultatų pristatymas. Diskusija. Forumo apibendrinimas. 

                        

 

 

Forumo rengėjai:  

projekto „Lyderių laikas 2“  

Kėdainių, Prienų ir Ukmergės rajonų savivaldybių kūrybinės komandos. 

 

_________________________________ 
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PRIEDAS 2 
 

 

 

 

2014 m. gegužės 9 

dieną 

 

 

 KVIEČIAME 

 

 

į respublikinę konferenciją 

„Gera mokykla: mitas ar realybė?“ 
 

 Konferencijoje laukiami švietimo ir socialinės srities specialistai: pedagogai, mokyklų vadovai, pagalbos mokiniui 

specialistai, mokslininkai, švietimo strategai, savivaldybės įstaigų darbuotojai, tėvai ir visi kiti, kuriems rūpi gera vaiko 

emocinė savijauta, jo atsparumas įvairiems gyvenimo sunkumams, sveika ir saugi ugdymo įstaigų aplinka. 

 

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie nuoseklų socialinį ir emocinį vaikų ugdymą bei jo įtaką vaikų ir 

suaugusiųjų tarpusavio santykiams, gebėjimui dirbti kartu, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, 

bendruomenėje, darbo vietoje. 

 

Mokyklų patirtis patvirtina, kad dėl nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimo stiprėja teigiamos mokinių 

nuostatos mokyklos atžvilgiu, mažėja rizikingo elgesio, gerėja mokinių pasiekimai. Vis daugiau mokyklų renkasi 

tyrimais grįstų programų diegimą, kuriomis siekiama padėti mokyklų bendruomenėms nuosekliai plėtoti socialinį ir 

emocinį ugdymą. Pastebėta, kad nors diegiamų programų turinys yra tas pats, tačiau mokyklos pasiekia skirtingus 

rezultatus. Vienoms mokykloms pavyksta integruoti programas sėkmingai ir jos gana greitai gali džiaugtis darbo 

pasiekimais, kitoms prireikia ilgesnio laiko, ir sėkmės tenka palaukti. Atsižvelgiant į šią priežastį, manome, kad svarbu 

dalintis gerąja patirtimi ir kartu ieškoti sprendimų ir atsakymų į klausimą: kaip sukurti gerą mokyklą. 

 

Konferencijos tikslas sukviesti mokyklų bendruomenių atstovus, jau turinčius nuoseklaus socialinio ir emocinio 

ugdymo plėtojimo mokykloje patirties ir dar tik ketinančius eiti nuosekliu mokinių socialinio-emocinio ugdymo keliu, 

skleisti gerąją patirtį. Tai bus praktinė, patirties dalijimosi konferencija, kurioje kiekvienas dalyvis galės pasirinkti sau 

aktualią temą darbo grupėse (po plenarinio posėdžio). 

 

Kviečiame pasirinkti sekciją, kurioje galite dalintis savo gerąja patirtimi arba kurioje norėtumėte išgirsti kitų 

praktikų gerąją patirtį. Jeigu nerandate sau aktualios temos, parašykite mums. Mes sudarysime galimybę suburti 

grupę ir Jums rūpima tema pasikalbėti.  
 

Konferencija taip pat sieks atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų išgyvenamus sunkumus ir kritines gyvenimo 

situacijas, įvertinti ankstyvosios prevencijos programų poveikį saugios emocinės aplinkos ugdymo įstaigose kūrimui bei 

tolimesnės programų plėtros galimybes. 

 

 

Konferencijos vieta:  Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla, Vilniau g. 11a, Kėdainiai 

Konferencijos data:  2014 metų gegužės 9 diena, 09.00 – 15.00 val.. 

 

Bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, dalyviai bus vaišinami kava. 

 

Registracija vyksta iki 2014 gegužės mėn. 2 d. 12.00 val. el. paštu kjpp@takas.lt, telefonas pasiteiravimui 834760533, 

861137530. 

 

Konferencijos organizatoriai: 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla 
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Konferencijos „Gera mokykla: mitas ar realybė?“ 

PROGRAMA 

2014 m. gegužės 9 d. 

 

9:00-9.45 Dalyvių registracija. 

10:00-10:15 Konferencijos atidarymas. 

10.15 – 11.00 Geros mokyklos koncepcijos projektas. Kaip koncepcija galėtų padėti kurti palankią 

mokymui ir mokymuisi aplinką. Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros direktorius. 

11.00 – 11.30 Švietimo ir mokslo ministerijos veiksmų planas siekiant padėti kurti gerą mokyklą. 
Pranešėjas derinamas. 

11.30 – 11.45 Klausimai ir instrukcijos dėl darbo grupėse. 

11.45 – 12.00 Kavos pertrauka ir skirstymasis į darbo grupes. 

12.00 – 14.00 Darbas grupėse: 

Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas pamokose. (Moderuoja Loreta Kaltauskienė, Priekulės Ievos 

Simonaitytės gimnazijos pavaduotoja). Kviečiame dalyvauti nuoseklių socialinio ir emocinio ugdymo programų 

mokytojus, dalykų mokytojus, neformaliojo ugdymo specialistus. 

Vaiko gerovės komisijų svarba nuosekliame socialinio ir emocinio ugdymo plėtojime. (Moderuoja Jūratė 

Morkūnienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja, VGK pirmininkė). Kviečiame 

dalyvauti vaiko gerovės komisijų narius. 

Mokyklos gyvenime aktyviai dalyvaujantys tėvai: misija  (ne)įmanoma? (Moderuoja Aušra Drevinskienė, Kėdainių 

Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos psichologė, tėvų saviugdos klubo vadovė). Kviečiame dalyvauti klasių auklėtojus, 

mokyklos administracijų darbuotojus, tėvų komitetų narius, mokinius. 

Emocinis raštingumas ugdytojams. (Moderuoja Jolanta Lipkevičienė, Lietuvos tėvų forumo tarybos narė, saviugdos 

klubo moderatorė). Kviečiame dalyvauti tėvus, globėjus. 

,,Paauglystės kryžkelės" - sėkmės kelio pradžia. (Moderuoja Ernesta Zabutkienė, Kėdainių Juozo Paukštelio 

pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, Eglė Kirsienė, Kėdainių Juozo 

Paukštelio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė ). Kviečiame dalyvauti mokinius. 

Vadovo vaidmuo nuosekliojo socialinio ir emocinio ugdymo plėtojime. (Moderuoja Asta Grinevčienė, Vilkaviškio r. 

Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinės mokyklos direktorė). Kviečiame dalyvauti mokyklos vadovus ir direktorių 

pavaduotojus. 

Mokyklos steigėjo, savivaldybės institucijų partnerystės vaidmuo nuosekliojo socialinio ir emocinio ugdymo 

įstaigų tinklo kūrime. (Moderuoja Ramutė Sirutienė, Klaipėdos r. Švietimo centro direktorė). Kviečiame dalyvauti 

mokyklų steigėjus, švietimo centrų, visuomenės sveikatos centrų, PPT, VTAT ir kitų suinteresuotų institucijų 

darbuotojus. 

Stereotipų įtaka smurtui jaunimo tarpe. (Moderuoja Rugilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centro projektų 

vadovė). Kviečiame dalyvauti mokyklų vadovus, mokytojus, klasių auklėtojus, tėvų komitetų narius, mokyklų 

psichologus, socialinius darbuotojus, mokinius. 

Patyčios elektroninėje erdvėje: priežastys ir prevencija. (Moderuoja Kamilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centro 

projektų vadovė). Kviečiame dalyvauti mokyklos vadovus, mokytojus, klasių vadovus, tėvų komitetų narius, mokyklų 

psichologus, socialinius darbuotojus, mokinius. 

14.10 – 14.55  Darbo grupių rezultatų pristatymai ir apibendrinimai. 

14.55 – 15.00 Konferencijos uždarymas. 

Konferencijos partneriai:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=w8MlnEi1RNPrOM&tbnid=hngjs1P0hKhzlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pavilnys.vilnius.lm.lt/?page_id=1014&ei=7fwOU4znGKuT0AWKyYDACw&psig=AFQjCNHqZ7OE11wO2-QOaQZti1pjxEhOdw&ust=1393577574348374
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=OEok0s8Cx3gV4M&tbnid=-zfdnpWYKsmY-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sppc.lt/index.php?975311270&ei=KPwOU9NQyo3QBeH7gPgM&bvm=bv.61965928,d.bGE&psig=AFQjCNGLvE5-WmaiU9ePGPL9hhnqR9zkAQ&ust=1393577380566508
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=HUsdWioBlp29jM&tbnid=KmBjqZ0LJ8XyBM:&ved=&url=http://www.mesdarom.lt/partneriai/&ei=tPwOU4y9FqLO0wWywIHQCQ&psig=AFQjCNF-OiWcon1NPXp4mUG-oV0rOYtnWw&ust=1393577423314453
http://lygus.lt/mic
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        DALYVIO ANKETA 

 

Respublikinė konferencija 

„Gera mokykla: mitas ar realybė?“ 

 
Dalyvio vardas, pavardė  
Darbovietė/mokymosi įstaiga  
Pareigos  
Nurodykite darbo grupę, kurioje pageidaujate 

dalyvauti 
 

Telefonas  
El. paštas  
Darbovietė/mokymosi įstaigos adresas  

 
 

Dalyvio anketą prašome siųsti iki 2014 m. gegužės mėn. 02 d. 12.00 val. el. paštu kjpp@takas.lt, 

telefonai pasiteiravimui 834760533, 861137530. 
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PRIEDAS 3  

 

 
VIKTORINOS „KĖDAINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS PASLAPTYS“ 

NUOSTATAI 

 

 
Viktorinos tikslai: skatinti mokinius domėtis gimtojo krašto istorija, ugdyti pasididžiavimą 

savo krašto kultūra ir istorija. 

 

Viktorinos tematika.  

Užduotys bus parengtos remiantis:   

 smulkiąja tautosaka (patarlės, priežodžiai, mįslės); 

 kaimo buities ir darbo įrankiais; 

 pagrindiniais Kėdainių miesto ir Lietuvos istorijos faktais. 

 

Viktorinos organizavimas.   
Dalyviai – Kėdainių miesto ir rajono mokyklų 5 - 6 klasių mokinių komandos.  

Komandą sudaro 5 vaikai (įskaitant komandos kapitoną).  

Komandos paruošia prisistatymo šūkį.  

Data – 2014 metų gegužės 14 d. 10 val.  

Vieta - Daugiakultūris centras (Senosios Rinkos a. 12);  

Organizatorius – Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras.   

 

Registracija ir informacija – ketinančius dalyvauti viktorinoje prašome užsiregistruoti iki 

2014 metų gegužės 8 d. tel. 5 17 78,  8-650 45585 (Audronė Pečiulytė) arba el. paštu: 

daugiakulturis@gmail.com        
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PRIEDAS 4 

Renginiai Kėdainių sporto mokykloje 2014m. gegužės  mėn. 
 

 

 

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingas 

2014.05.05 d. 11.00 val. 

Miesto stadionas 

2013/2014 m. m. rajono  mokinių Olimpinio 

festivalio keturkovės varžybos 

Bendrojo lavinimo 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

Z.Peleckienė 

2014.05.07 d. 11.00 val. 

Gegučių parkas 

2013/2014 m. m. Lietuvos mokinių Olimpinio 

festivalio kroso estafečių finalinės varžybos  

 B. Šimokaitis 

Z.Peleckienė 

2014.05.08 d.  9.30 val. 

Akademijos gimnazija 

2013/2014 m. m. rajono  mokinių Olimpinio 

festivalio kaimo vietovių mokyklų virvės traukimo  

varžybos 

 Kaimo gimnazijos 

ir pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2014.05.12 d. 9.30 val. 

Miesto stadionas 

2013/2014 m. m. rajono  mokinių Olimpinio 

festivalio lengvosios atletikos rungčių varžybos 

Bendrojo lavinimo 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

Z.Peleckienė 

  

Direktoriaus pav. ugdymui                                                                         

Z. Peleckienė  

Metodininkas                                                                                             

Br. Šimokaitis  

 3 3 3 5 0  

 

 

 
 


