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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. 

įsakymu Nr. V- 122 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2014 m. gruodžio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  1 d. 14 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Informacinių komunikacinių technologijų kursai 

besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 
TECHNOLOGINĘ dalį (baigiamasis seminaras). 

Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-555, 2007-

03-29.  
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  
 

 

2.  2 d. 13 val. 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo  g. 18) 

Atkelta  

iš lapkričio mėn. 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Tėvų įtraukimo į bendruomenę veiklos būdai ir 

metodai“. 
  

Lektoriai: Rasa Cicėnienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui; vyr. mokytoja Zita 

Želnienė, vyr. mokytoja Aušra Ščiukienė, vyr. mokytoja 

Valda Ašmontienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
 

 Aušra Nesterovienė 

Dalyvio mokestis 

– 2,00 Lt. (0,58 

Eur) 

3.  3 d. 13 val. 

Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g. 19, 

Josvainiai) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

mokytojams: 

„Web 2 įrankių kūrimo ir taikymo galimybės”. 
Turinys: 

1. Pateikčių kūrimas programoje „Prezi.com“. 

2. Plakato kūrimas programoje „Glogster.com“ 

3. Tinklaraščio kūrimas programoje „Blogger.com“ arba 

„Wordpress.com“. 

4.  Projektinių veiklų pavyzdžiai ir galimybės. 

5.  Projektinių darbų pavyzdžių pristatymas. 

 

Lektoriai: mokytojas metodininkas Andrius Paškevičius, 

mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė, mokytoja 

metodininkė, gamtos mokslų magistrė Asta Juchnevičienė, 

Kėdainių rajono Josvainių gimnazija.  
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4.  4 d. 12 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų atstovams: 

„IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei 

kompetencijai tobulinti panaudojant kolegialų grįžtamąjį 

ryšį“. 
NMVA ES socialinio fondo  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

finansuojamas projektas „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo 

mokyklose (modelių sukūrimas)“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001  
 

Lektoriai: Rasa Petrėtienė, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus l.e.p. vedėja; Neringa 

Širkienė, NMVA išorės vertintoja, Kėdainių rajono Šėtos 

gimnazijos direktorės pavaduotoja. 
Rūta Tiškuvienė 

  

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

5.  4 d. 12 val. 

Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

Seminaras Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centro pedagogams: 

„Kūrybiška pamoka - kūrybingam mokiniui. Refleksijos  

metodų įvairovė.“   

Lektoriai: mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė, vyr. 

mokytoja Marytė Karpienė, Irena Griškienė, direktoriaus 

pavaduotoja, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo 

gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

6.  4 d. 10 val. 

Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Respublikinė konferencija: 

„Gabių vaikų ugdymas šiuolaikinėje mokykloje”. 
Plenariniai pranešimai: 

1. „Gera mokykla - įvairi įvairiems“. 
Gražvydas Kazakevičius, Lietuvos nacionalinės vertinimo 

agentūros direktorius. 

2. „Diferencijuoto mokymo/si aplinkos kūrimas kaip viena 

iš gabių vaikų ugdymo/si prielaidų“. 

Giedrė Adomavičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, biologijos 

mokytoja metodininkė, socialinių mokslų daktarė  

3. „Ugdymo galimybės siekiant aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ir motyvacijos“. 

Albina Vilimienė, Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų 

mokslų ir technologijų poskyrio vedėja 

4. „Gabių ir talentingų vaikų skatinimas Kėdainių rajono 

savivaldybėje“. 

Rasa Petrėtienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus l. e. p. vedėja. 
 

Organizatorius - Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Kvietimai 

išsiųsti. 

Dalyvio mokestis 

– 2,00 Lt. (0,58 

Eur) 

  

7.  8 d. 10 val. 

l/d “Žilvitis” 

 (Respublikos g. 2) 

Seminaras Kėdainių l/d „Žilvitis” pedagogams: 

„Streso ir įtampos valdymas. Pedagogų motyvacija”. 
  

Lektorius - psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 
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8.  9 d. 12 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„Užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo 

dalies perspektyvos 2016 m.“ 

  

Lektoriai: mokytoja ekspertė Daiva Petkevičiūtė, mokytoja 

metodininkė Laima Janonienė, mokytoja metodininkė Gitana 

Kaupienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Aušra Nesterovienė  

Dalyvio mokestis 

– 2,00 Lt. (0,58 

Eur) 

  

9.  9 d. 10 val. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99) 

Seminaras Kėdainių specialiosios mokyklos pedagogams: 

“Streso ir įtampos valdymas. Pedagogų motyvacija”. 
  

Lektorius - psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“. 
Neringa Vaicekauskienė 

Seminaras 

mokamas. 

10.  10 d. 12 val. 
Kalbų mokykla 

(Pirmūnų g. 13) 

Seminaras antrosios užsienio kalbos mokytojams: 

“Aktyvaus mokymo (si) patirtys mokykloje”. 
  

Lektoriai: mokytoja metodininkė Vitalija Valantiejienė, 

Kėdainių “Ryto” pagrindinė mokykla; neformaliojo švietimo 

mokytoja ekspertė Aldona Zapolskienė, Kėdainių kalbų 

mokykla; vyr. mokytoja Nijolė Černiauskienė, Kėdainių 

“Aušros’ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Registracija iki 

gruodžio 5 d.  

tel.: 5 25 44  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com   

Dalyvio mokestis 

– 2,00 Lt. (0,58 

Eur) 

11.  10 d. 13 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

  

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

pedagogams: 

„Kaip skatinti mokinių motyvaciją naudojant įvairius 

mokymo(si) būdus?“. 
  

Lektorė – mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 
Rūta Tiškuvienė 

Dalyvio mokestis 

– 2,00 Lt. (0,58 

Eur) 

12.  12 d.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

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

03-29).  
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  
 

 

13.  13 d. 10 val. 
Kalbų mokykla 

(Pirmūnų g. 13) 

 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams, projekto 

Erasmus + LANGUAGE LEARNING FOR „SCREEN“ 

GENERATION partneriams: 

,,Aktyvaus mokymo metodai, dirbant su Z kartos 

mokiniais“ . 
 

Lektoriai: neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Dalia 

Kasteckaitė, vyr. mokytoja Aistė Komisoraitienė, mokytoja 

metodininkė Laimutė Rumbienė, mokytoja metodininkė 

Izolina Kriščiūnienė, Kėdainių kalbų mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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14.  15 d. 13 val. 
Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g. 19, 

Josvainiai) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

pedagogams: 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo 

planavimas”. 
 

Lektorė – Renata Dudzinskienė, švietimo ekspertė – 

konsultantė, mokyklų išorės vertintoja. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

15.  17 d. 13 val. 
Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g. 19, 

Josvainiai) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

pedagogams: 

„Kaip kalbėti, kad paaugliai girdėtų?” 
 

Lektorius - Tomas Lagunavičius, socialinių mokslų daktaras, 

psichologijos magistras, Kauno jaunimo mokyklos 

direktorius. 
Aušra Nesterovienė 

Dalyvio mokestis 

– 2,00 Lt. (0,58 

Eur) 

16.  17 d. 13 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Nukeliama į sausio 

mėn. 

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

pedagogams: 

„Darbas su vaikais, turinčiais elgesio problemų. Klasės 

auklėtojo vaidmuo”. 
 

Lektorius - psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis 

– 2,00 Lt. (0,58 

Eur) 

17.  18 d.  
l/d “Žilvitis” 

(Respublikos g. 2) 

Forumas „Kodėl vaikai serga? Kėdainių atvejis”. 
Turinys: 

● Adaptacijos problemos pradedant lankyti įstaigą. 

● Susigrąžintas tėvystės, motinystės džiaugsmas. 

● Asmens higiena: įgūdžių ir įpročių ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje. 

● Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei sveikatai. 

● Aktyvieji vaiko sveikatos ugdymo metodai. 

● Vandens baseino įtaka, reikšmė ir nauda vaiko vystymuisi. 

● Vaikų poilsio atostogų svarba ir būtinybė. 
 

Lektoriai: doc. dr. Eglė Vaitkaitienė,  vaikų pulmonologė-

alergologė, A.Kildos klinika; Danguolė Avižiuvienė, 

Kėdainių visuomenės sveikatos biuro direktorė. 
 

Pranešėjai: Ona Šulcienė, Kauno visuomenės sveikatos 

centro Kėdainių skyriaus vedėja; Ijola Petrauskienė, Kėdainių 

STEP tėvų grupių vadovė; Aida Butkienė, Kėdainių r. 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros specialistė; Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos socialinė pedagogė; Dalia Vengrytė, 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja; Eglė 

Kuprijanovienė, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

mokyklos plaukimo mokytoja; Ramunė Kabošienė, Kėdainių 

r. savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja. 
 

Organizatorius -  Kėdainių l/d “Žilvitis” komanda.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Iš ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

kviečiami 1-2 

atstovai. 

 

Būtina 

registracija  

iki 10 d. 

tel.: 6 17 05 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 
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18.  22 d. 10 val. 
Surviliškio  Vinco 

Svirskio pagrindinė 

mokykla  

(Kėdainių g. 11, 

Surviliškis) 

Seminaras Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio 

pagrindinės mokyklos mokytojams: 

„Kaip padėti vaikams tapti sėkmingais“.  
 

Lektorė – psichologijos magistrė Dalia Arestovičienė. 
 

Rūta Tiškuvienė 

Seminaras 

mokamas 

19.  22 d. 13 val. 
Kalbų mokykla 

(Pirmūnų g. 13) 

Paskaita kalbų mokytojams (vokiečių, rusų, anglų, 

lietuvių): 

„Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės”. 
 

Lektorius - Arūnas Adomaitis, Kėdainių kalbų mokyklos 

specialistas. 
Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

20.  22 d. 15 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras (S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

Paskaita Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 

mokytojams: 

„Pažintis su Airijos ugdymo(si) sistema ir ten 

besimokančiųjų emigrantų mokymosi aplinkomis“. 
Seminaro turinys: 

1. Airijos švietimo sistema. 

2. Lituanistinė „4 vėjų“ mokykla. 

3. Stebėtų pamokų lituanistinėje mokykloje ir Dublino 

berniukų gimnazijoje analizė. 

4. Airijos literatūra (O.Vaildas, S.Beketas, B.Šo ir kt.). 

Medžiaga iš rašytojų muziejaus, rašytojų klubo. 
  

Lektorė – mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 
Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

21.  23 d. 10 val. 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo  g.18) 

 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Šiandieninės IKT galimybės mokytojui“. 
  

Lektoriai: mokytoja metodininkė Violeta Stanevičienė, 

mokytojas metodininkas Romualdas Dapkevičius, 

vyr.mokytojas Tomas Matulis, Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazija. 
 Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis 

– 2,00 Lt. (0,58 

Eur) 

22.  29 d. 10 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g. 105) 

  
  

Paskaita profesinio ir bendrojo ugdymo dalykų 

mokytojams: 

„Modelis ir perspektyvos“. 
  

Lektoriai: mokytoja metodininkė Birutė Konstanblackaitė,  

Danutė Petreikienė, gimnazijos skyriaus vedėja, Kėdainių 

profesinio rengimo centras. 
Aušra Nesterovienė 

  

Dalyvio mokestis 

– 2,00 Lt. (0,58 

Eur) 
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23.  30 d. 10 val. 
Josvainių socialinis 

ir ugdymo centras 

(Skroblų g.8, 

Josvainiai) 

Seminaras Josvainių socialinio ugdymo centro 

pedagogams: 

„Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir 

atsparumo stiprinimas”. 
 

Lektorius - psichologas Vytis Valantinas, „Psichologinės 

pagalbos vaikui ir šeimai kabinetas“, Vilnius. 
 

Aušra Nesterovienė  

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

23.  Gruodžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

● Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos; 

● Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos. 
 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

24.  Sausio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

● Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos; 
● Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos; 
● Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos; 
● Kėdainių rajono Surviliškio V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos; 
● Kėdainių lopšelio - darželio „Aviliukas”. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

  

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

prašome  

pristatyti iki  

gruodžio 19 d. 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

 

25.  3 d. 11 val. 
Josvainių 

gimnazija 

(Ariogalos g. 19) 

Atvira integruota lietuvių literatūros ir istorijos pamoka 

Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos, Kėdainių rajono 

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos 11 klasių 

mokiniams, skirta Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo 

jubiliejui. 
 

Pamoką veda: mokytoja metodininkė Laima Juškauskaitė, 

mokytojas metodininkas Vaidas Grišinas, Kėdainių rajono Josvainių 

gimnazija; mokytoja metodininkė Almonė Šilkaitytė, Kėdainių 

rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

26.  4 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 
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27.  10 d. 16 val.  
Kėdainių kalbų 

mokykla 

 (Pirmūnų g. 13) 

Rusų kalbos mokytojų  metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Nijolė Černiauskienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

28.  11 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Informacinių technologijų mokytojų metodinis 

pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Asta Lukošienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

29.  16 d. 14.30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Etikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sigita Vievesienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

30.  17 d. 14.30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

31.  19 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Direktorių pavaduotojų ugdymui susivienijimo ataskaitinis 

pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Audra Pakštienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

32.  22 d. 12 val. 
“Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5) 

 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žurvaliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

33.  
 

29 d. 15 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios rinkos a. 

12) 

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Vaidas Grišinas 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

34.  29 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

35.  16 d. 9 val. 

Šviesioji 

gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

 26-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajono 

etapas.                                                              

                                                                     
Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras 

.kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki gruodžio 

 12 d.  

36.  18 d. 13 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso  

„Parašyk, kokiame pasaulyje nori užaugti“ rajono etapas. 

 

Danutė Čeidienė 

Darbus 

pristatyti iki 

 15 d.  

(2 kab.) 

 

 

 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
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V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

37.  5 d.  Lietuvos ateitininkų federacijos narių susitikimas su 

Kėdainių rajono gimnazijų mokiniais ir mokytojais. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

38.  5 d. 16 val. 
 Švietimo pagalbos     

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Klausimėlis Kėdainių rajono gyventojams:  

„Ką žinai apie savanorystę?“. Filmuotos medžiagos peržiūra.   
  

       Organizatorius – Kėdainių rajono mokinių taryba. 
Vilija Girdauskaitė  

 

39.  6 d. 15 val. 
 Švietimo pagalbos   

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

          Paskaita Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: 

        „Mano sėkmės istorija”. 
  

Lektorius – Arnis Aleinikovas. 
Vilija Girdauskaitė  

 

40.  9 d. 15 val. 
VŠĮ “Laiptai į    

viltį” 

 (Didžioji g. 21) 

  

         Mokymai   VšĮ   „Laiptai į viltį“ nariams:  

„Koliažas - savęs išraiškos priemonė dailės terapijos 

praktikoje”. 

Organizatorius – Kėdainių rajono mokinių taryba. 

  

Vilija Girdauskaitė  

Nef 

  

41.  10 d. 9 val. 
Kėdainių arena 

(J. Basanavičiaus 

g. 1a) 

Respublikinės priešmokyklinio ugdymo vaikų sportinės 

žaidynės „Nykštukų šėlsmas“, skirtos futbolo dienai 

paminėti. 

Organizatoriai: vyr. auklėtoja Ina Gustienė, Kėdainių l/d 

„Žilvitis“, vyr. auklėtoja Jolanta Kasperavičienė, Kėdainių l/d 

„Aviliukas“; auklėtoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, 

Kėdainių l/d „Pasaka“; auklėtoja metodininkė Audronė 

Jonavičienė, Kėdainių m/d „Obelėlė“. 
 

 

42.  10 d. 11 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Konkursas Kėdainių rajono mokyklų - darželių ir bendrojo 

ugdymo mokyklų 2 - 5 klasių mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių „Gražiausia rašysena“. 
 

Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja Rita Lukoševičienė, 

logopedė Laisvė Sarulienė, spec. pedagogė Daiva Plungienė, 

spec. pedagogė Asta Dikidži, mokytoja Rūta Pečiulienė, 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 

Nuostatai 

pridedami 11 

psl. 

43.  11 d. 12 val. 
Krakių M.Katkaus 

gimnazija 

(Kauno g. 26) 

Respublikinė mokinių konferencija „Atraskime ir 

supraskime Donelaitį”. 

Organizatoriai: Kėdainių rajono Krakių M.Katkaus gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytojos. 

Nuostatai 

išsiųsti. 

44.  11 d. 16 val. 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

(Didžioji  g. 62) 

Respublikinis muzikos festivalis „Žiemos mozaika”. 

Organizatoriai: Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogų 

komanda. 

Kvietimai 

išsiųsti. 
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45.  17 d.  
l/d „Vyturėlis“  

(Josvainių g. 53) 

Priešmokyklinių grupių auklėtinių darbų paroda 

“Kalėdinis atvirukas”. 

Organizatoriai: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona 

Kiaulėnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva 

Česaitė, Kėdainių l/d “Vyturėlis”. 
 

Kviečiami 

dalyvauti rajono 

priešmokyklinių 

grupių auklėtiniai. 

Darbus pateikti 

iki gruodžio 15 d. 

Informacija tel. 8-

675 55519 (Daiva) 

46.  17 d. 10 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija  

(Mindaugo g. 18) 

8 - 9 klasių mokinių komandų vokiečių kalbos renginys 

„Švęskime vokiškai“.  

(Komanda - 8 dalyviai). 
 

Organizatorius - vokiečių kalbos metodinis būrelis. 

Informacija: tel.: 

8-600-31917, 

el.p.valrammis@g

mail.com               

 Ramunė 

Misiūnienė, 

vokiečių kalbos 

metodinio būrelio 

pirmininkė. 

 

VI. TĖVŲ ŠVIETIMAS 

 

47.  11 d. 13 val. 

Surviliškio Vinco 

Svirskio 

pagrindinė 

mokykla 

(Kėdainių g.11, 

Surviliškis) 

Popietė - diskusija Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės 

mokyklos mokiniams ir tėvams: 

“Jausmai ir jų raiška šeimoje”. 

Lektoriai:  vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba, socialinė pedagogė metodininkė 

Aušra Žukauskienė, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė 

mokykla, vyr. specialioji pedagogė Gražina Ratkevičienė 

Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla. 

 

 

VII. PARODOS 

 

48.  Gruodžio 

mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Vaikų piešinių konkurso „Lietuvos vandens telkiniai“, 

vykusio Kėdainių m/d „Puriena, darbelių paroda. 

Parodą parengė: mokytoja Rasa Juknevičienė, mokytoja 

metodininkė Renata Zigmantavičienė, Kėdainių m/d „Puriena“. 

                                                                                                Danutė Čeidienė                           

 

49.  Gruodžio 

 mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Pirštininių lėlių, skirtų specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir 

kūrybingumo ugdymui pasakomis-vaidinimais, paroda 

(Kėdainių l/d „Vyturėlis” projektas „Įsivaizduok ir 

pavaizduok”).  

Parodą parengė: vyresnioji auklėtoja Genovaitė Cinkuvienė, 

vyresnioji auklėtoja Nijolė Lisauskienė, spec. pedagogė 

metodininkė Rasa Merkelienė; Kėdainių l/d  „Vyturėlis“. 
                                                    

 Danutė Čeidienė                               

 

50.  Gruodžio 

 mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Iš dailės pamokų archyvo”. 

Parodą parengė:  mokytoja metodininkė  Aušra Žemaitienė, 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazija. 
  Danutė Čeidienė 

 

 

 

 

mailto:valrammis@gmail.com
mailto:valrammis@gmail.com
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IX. INFORMACIJA 

1. 2014 metų sausio mėn. vyks: 

 47 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas (sausio mėn. 9 d.); 

 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams (sausio mėn. 14 d.); 

 53 – ioji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (sausio mėn. 16 d.); 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 8 kl.; 9 – 12 kl.) - (sausio mėn. 21 d.). 

 48– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (sausio mėn. 23 d.); 

 18-oji Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada (sausio mėn. 23); 

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (sausio mėn. 27 d.); 

 Informatikos olimpiados respublikos etapo atrankinė dalis (sausio mėn. 30 d.). 

2. Kėdainių sporto centro 2014 m. gruodžio mėn. renginiai (pridedama 12 psl.). 

 

_______________________________ 
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       PATVIRTINTA 

                                Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo  

                                      ir sporto pagrindinės mokyklos  

                                      2014 m. lapkričio mėn. 11 d. 

                                      direktoriaus įsakymu Nr. V - 143 

 

KĖDAINIŲ ,,AUŠROS“ SVEIKATINIMO IR SPORTO PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

RAJONINIS KONKURSAS „GRAŽIAUSIA RAŠYSENA“ 
 

NUOSTATAI 
 

BENDROJI DALIS 
 

             1. Konkurso „Gražiausia rašysena“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir    organizavimą. 

              2. Konkurso  nuostatai skelbiami Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos internetinėje 

svetainėje www.ausra.rygveda.lt ir išsiunčiami rajono ugdymo įstaigoms elektroniniu paštu.  

3. Už konkursą atsakingi: mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Lukoševičienė, logopedė Laisvė 

Sarulienė, spec. pedagogės Daiva Plungienė ir Asta Dikidži, informacinių technologijų mokytoja Rūta Pečiulienė. 

4. Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8-611-32178 (Daiva), el. paštu: slaisve@ gmail.com 

 

KONKURSO TIKSLAI 
 

5. Ugdyti poreikį lavinti  taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. 

6. Puoselėti kalbos tradicijas ir kultūrą, ugdyti kultūrinę kompetenciją. 

            7.    Plėtoti Kėdainių rajono mokymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.  

8. Siekti atgaivinti gražios, estetiškos ir taisyklingos rašysenos įgūdžius bei išrinkti dailiausiai rašančius šalies 

gyventojus. 
 

KONKURSO AKTUALUMAS 

9. Dailyraštis – gražus, aiškus ir taisyklingas raštas. Šiandieniniame naujų technologijų pasaulyje rašyti ranka 

tapo nepopuliaru ir nemadinga, tačiau gražus raštas – tai menas.  

  

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
 

10. Konkurso I-as etapas vyks 2014 m. lapkričio mėn. I-II savaitę Kėdainių rajono ugdymo įstaigose. 

11. Konkurso „Gražiausia rašysena“ II –as etapas vyks Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje 

mokykloje gruodžio 10 d. 11 val. 

12. Dalyviai: konkurse dalyvauja Kėdainių rajono mokyklų - darželių ir bendrojo lavinimo mokyklų 2-5 kl. 

mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.  

13.  Skiriamos dvi konkurso dalyvių grupės: 2–3 klasių moksleiviai, 4–5 klasių moksleiviai. Kiekvienai grupei 

skiriamas skirtingas tekstas.  

14. Dailiojo rašto darbas rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu. Korektūros 

priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan.) naudotis negalima. 

15.  Balsavimas vyks adresu: 

 https://www.facebook.com/pages/Konkursas/298654323678872?sk=timeline 
 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

16.  2014 m. gruodžio 12 d. svetainėje www.ausra.rygveda.lt  bus paskelbti dailyraščio konkurso nugalėtojai. 

Taip pat elektroniniu paštu mokyklos bus informuotos apie konkurso rezultatus.  

17. Atrinktųjų darbų mokiniai ir laimėtojai gaus padėkos raštus. 

           18. Visi dalyvaujantys  pedagogai gaus pažymėjimą apie vykdytą metodinę veiklą. 

 

 

________________________________ 

 

 

  

https://www.facebook.com/pages/Konkursas/298654323678872?sk=timeline
https://www.facebook.com/pages/Konkursas/298654323678872?sk=timeline
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KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO GRUODŽIO MĖN. ORGANIZUOJAMI RENGINIAI  
  

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingas 

 

2 d. 9.00 val. 

Akademijos 

gimnazijoje 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų 2002 -2003 m. gim. 

mergaičių kvadrato  varžybos. 

 

Kaimo  

pagrindinės 

mokyklos ir 

gimnazijos 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

2 d. 9.00 val. 

Akademijos 

gimnazijoje 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų  2002 -2003 m. gim. 

berniukų kvadrato  varžybos. 

 

Kaimo  

pagrindinės 

mokyklos ir 

gimnazijos 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

4 d.  9.00 val. 

Kėdainių SC 

2014/2015 m. m. rajono  mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų  merginų futbolo 5x5  

varžybos. 

Kaimo  

pagrindinės 

mokyklos ir 

gimnazijos 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

6 d. 11.00 val. 

,,Aušros‘‘ sveikatinimo 

ir sporto pagrindinė 

mokykla 

2014/2015 m. m. Lietuvos  

mokinių Olimpinio festivalio  2002-

2003 m. gim. merginų zoninės 

kvadrato varžybos. 

Kėdainių r., 

Radviliškio r., 

Jonavos r. 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

6 d. 11.00 val. 

,,Aušros‘‘ sveikatinimo 

ir sporto pagrindinė 

mokykla 

2014/2015 m. m. Lietuvos  

mokinių Olimpinio festivalio  2002-

2003 m. gim. vaikinų zoninės 

kvadrato varžybos. 

Kėdainių r., 

Radviliškio r., 

Jonavos r. 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

10 d. 9.00 val. 

Akademijos 

gimnazijoje 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų 2004 m. gim. ir jaun. 

D.S.V. varžybos. 

Kaimo  

pagrindinės 

mokyklos ir 

gimnazijos 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

10 d. 9.00 val. 

Akademijos 

gimnazijoje 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų 2002 m. gim. ir 

jaun. D.S.V. varžybos 

Kaimo  

pagrindinės 

mokyklos ir 

gimnazijos 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

12 d. 10.00 val. 

Kėdainių SC 

2014/2015 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio  vaikinų 5x5 

zoninės futbolo varžybos. 

Kėdainių r., 

Panevėžio r., 

Jonavos r. 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

13 d. 11.00 val. 

Akademijos 

gimnazijoje 

2014/2015 m. m. Lietuvos  

mokinių Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų  2004 m. gim. ir 

jaun. zoninės kvadrato varžybos. 

Kėdainių r., 

Panevėžio r., 

Jonavos r. 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

17 d. 11.00 val. 

,,Atžalyno‘‘ 

gimnazijoje 

2014/2015 m. m. Lietuvos  

mokinių Olimpinio festivalio 

tinklinio varžybos. 

Gimnazijos ir 

miesto 

pagrindinės 

mokyklos  

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

 

________________________________ 


