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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. 

įsakymu Nr. V-115 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 
www.centras.kedainiai.lm.lt 

 

2014 m. lapkričio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  5 d. 11 val. 

Šviesioji gimnazija 

 (Didžioji g. 62) 

Paskaita bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkams: 

„Netradiciniai veiklos metodai mokyklos bibliotekoje“. 

 

Lektoriai: Violeta Liutkienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

direktorė; mokytoja metodininkė Danutė Muzikevičienė; 

Gintarė Boreišienė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos 

neformaliojo švietimo organizatorė; Vaidas Banys, Kėdainių 

krašto muziejaus vyr. specialistas; Rima Burbaitė, Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos bibliotekininkė; Neringa Kapočienė, 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo centro bibliotekininkė; 

Jekaterina Karmelavičienė, Kėdainių rajono Surviliškio 

V.Svirskio pagrindinės mokyklos bibliotekininkė; Danutė 

Valiaugienė, Kėdainių J.Paukštelio pagrindinės mokyklos 

bibliotekininkė.  
 

Organizatoriai: Violeta Liutkienė, Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos direktorė; Rytas Tamašauskas, Kėdainių rajono 

savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistas. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 EUR) 

2.  5 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

pageidaujantiems atestuotis pedagogams (2 - asis 

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

12-18.  

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą - 

45,00 Lt. (13,03 

Eur) 

Viso - 4 

seminarai. 

3.  6 d. 14 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Informacinių komunikacinių technologijų kursai 

besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 
TECHNOLOGINĘ dalį (1 - asis seminaras). 

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

03-29.  
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

 

Būtina 

registracija iki   

5 d. tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Dalyvio 

mokestis – 100 

Lt. ( 28,96 Eur) 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
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4.  10 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Paskaita ikimokyklinio ugdymo pedagogams: 

„Stažuotės Čekijoje ir Didžiojoje Britanijoje patirtis ir 

įžvalgos“. 

 

Lektorės: Audra Pakštienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“ direktorės 

pavaduotoja; Laisvyda Stogevičienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“ 

direktorės pavaduotoja. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

5.  11 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Paskaita (naujų knygų pristatymas) mokyklų vadovams, 

bibliotekininkams, mokytojams:  

1) Alexandre Havard, „Dora lyderystė: asmenybės 

formavimo kelias“. 

2) Ligita Šimanskienė, Antanas Seilius „Komandos: 

samprata, kūrimas, vadovavimas“. 
 

Lektorės: Birutė Vilčiauskaitė,  UAB „Ateities personalas“ 

direktorė; Liana Mogišaitė, andragogė - praktikė, verslo 

konsultantė, licencijuota asmeninio ugdymo trenerė. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki   

7 d.  

tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 EUR) 

6.  11 d. 13 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

 

 

Seminaras profesinio ir bendrojo ugdymo dalykų 

mokytojams ir profesijos patarėjams: 

„Interaktyvių viktorinų kūrimas virtualioje aplinkoje ir 

naudojimas pamokose”. 

 

Lektoriai: profesijos mokytoja metodininkė, Vida Radavičienė, 

profesijos mokytoja metodininkė Laimutė Dulkinienė, 

Kėdainių PRC. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

7.  12 d. 10 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras Šilutės rajono geografijos mokytojams:  

„Kėdainių krašto geografija: gamtiniai, ekonominiai ir 

socialiniai ypatumai“. 
 

Lektoriai: mokytoja ekspertė, dr. Laima Railienė, Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė mokykla; mokytoja metodininkė Laima 

Pauliukevičienė, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinė mokykla; mokytojas metodininkas Žydrūnas 

Mackevičius, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

8.  12 d. 12 val. 
KTU Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir menų 

fakulteto Europos 

instituto katedra  

(K.Donelaičio  73,  

Kaunas)  

Seminaras KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų 

fakulteto Europos instituto katedros dėstytojams ir 

studentams: 

„Debatų metodikos taikymas ugdant kritiškai mąstančią ir 

pilietiškai aktyvią asmenybę“. 
 

Lektorė –  mokytoja ekspertė Daiva Petkevičiūtė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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9.  12, 19 d. 13 val. 
 

13, 20 d. 13,45 

val. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus g.  

99) 

Seminaras Kėdainių specialiosios mokyklos mokytojams: 

„Debesų technologijos“. 
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 

Seminaras 

mokamas. 

10.  12 d. 13 val. 
l/d „Žilvitis“ 

(Respublikos g. 2) 

 

Seminaras Kėdainių l/d „Žilvitis“ pedagogams: 

„Fizinio aktyvumo svarba. Šiaurietiškojo ėjimo nauda, 

taisyklingo ėjimo technika“. 
 

Lektorius – Laimontas Rakauskas, šiaurietiškojo ėjimo 

treneris, VšĮ „Visada aktyvus“. 
                                                              

 Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

11.  12 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Paskaita įvairių dalykų mokytojams: 

„Pažintis su Airijos ugdymo(si) sistema ir ten 

besimokančiųjų emigrantų mokymosi aplinkomis“. 
Seminaro turinys: 

 Airijos švietimo sistema. 

 Lituanistinė „4 vėjų“ mokykla. 

 Stebėtų pamokų lituanistinėje mokykloje ir Dublino berniukų 

gimnazijoje analizė. 

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

iš rašytojų muziejaus, rašytojų klubo. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki   

10 d.  

tel.5 25 44  

arba el. p.:  

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 5,00 

Lt. (1,45 EUR) 

 

12.  12 d. 14 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas“. 
 

Lektorius –  mokytojas metodininkas Tomas Bičiūnas, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

13.  13 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

pageidaujantiems atestuotis pedagogams (3 - asis 

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

12-18.  

 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą - 

45,00 Lt. (13,03 

Eur) 

Viso - 4 

seminarai. 

 

14.  13 d. 13.10 val. 
l/d „Aviliukas“ 

(Lukšio g.9A) 
 

Seminaras Kėdainių l/d „Aviliukas“ pedagogams : 

„Lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas 

vardan veiksmingo vaikų ugdymo“ (2 dalis). 
 

Lektorius – edukologijos mokslų magistras Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius. 
 Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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15.  13 d. 14 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g.11) 

 

Paskaita Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

mokytojams, pageidaujantiems pedagogams: 

„Mokytojo vaidmuo vaiko ugdyme(si)“. 

Lektorė – mokytoja metodininkė Vaida Krasauskienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos direktorės 

pavaduotoja. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

16.  14 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.  
 

Būtina 

registracija iki   

10 d. tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Dalyvio 

mokestis – 40,00 

Lt. ( 11,58 Eur) 

17.  14 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

darbuotojams: 

„Interaktyvios lentos naudojimas ugdymo procese“. 
 

Lektorius - Egidijus Dailidonis, metodininkas – 

IT specialistas, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir 

sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo 

ugdymo skyrius. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

18.  18 d. 14 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Paskaita informacinių technologijų mokytojams: 

„Naujos klasės valdymo programos. Animuotos 

prezentacijos“. 
 

Lektorius – mokytojas Tomas Samalius, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 
 

19.  19 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 
 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams,  logopedams : 

„Dėmesio lavinimo pratimai ir žaidimai ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams“. 

 

Lektorė  – Andromeda Baršauskienė, Pasvalio rajono  

savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė. 
                                                              

 Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki   

14 d. 

tel.5 25 44 

arba el. p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 30 Lt 

(8,69 Eur) 

Prašome turėti 

USB 

(„atmintukas“) 

medžiagos 

įsirašymui. 

20.  19 d. 10 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Seminaras socialiniams pedagogams, pageidaujantiems 

mokytojams: 

„Darbas su vaikais, turinčiais elgesio problemų“. 

 

Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas, psichodramos 

terapeutas. 
Rūta Tiškuvienė 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 
 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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21.  19 d. 14 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Efektyvios prezentacijos ir tinklaraščiai“. 

 

Lektorės:  Violeta Liutkienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

direktorė; mokytoja metodininkė Gitana Kaupienė; mokytoja 

metodininkė Auksuolė Jerutienė; mokytoja metodininkė Rasa 

Jėckienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 
 

22.  25 d. 12 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Seminaras gamtos mokslų mokytojams: 

„Biotechnologijos laboratorijos panaudojimas ugdymo 

procese“. 
 

Lektoriai: mokytoja ekspertė Irena Ūsienė, vyr.mokytoja Dalia 

Čiužienė, mokytoja metodininkė Vera Remenčienė, mokytoja 

metodininkė Rasa Lažinskienė, mokytoja metodininkė Vida 

Micevičienė, vyr. mokytoja Vaida Urbonavičienė, mokytoja 

metodininkė Janina Gelažauskienė, vyr.mokytoja Virginija 

Sviderskienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

23.  26 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

pageidaujantiems atestuotis pedagogams (4 seminaras).  
Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 2007-

12-18.  

 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą - 

45,00 Lt. (13,03 

Eur) 

Viso - 4 

seminarai. 

24.  26 d. 13 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo  g.18) 

NUKELIAMAS Įį 

gruodžio 2 d. 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Tėvų įtraukimo į bendruomenę veiklos būdai ir metodai“. 
 

Lektorės: pavaduotoja ugdymui Rasa Cicėnienė, 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) 

25.  26 d. 13 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

NUKELIAMAS Įį 

gruodžio 10 d. 

Paskaita 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) 

26.  26 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pagrindinių mokyklų ir gimnazijų matematikos 

mokytojams: 

„Užduočių, skatinančių mokinių aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymąsi, rengimas“. 
 

Lektorė - doc. dr. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos 

universitetas. 
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija  

iki 20 d.  

tel. 5 25 44 arba 

el.p.a.nesterovie

ne@gmail.com  

Dalyvio 

mokestis – 40,00 

Lt. (11,58 EUR) 

mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
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27.  27 d. 9 val. 
Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g.19, 

Josvainiai) 

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

pedagogams: 

„Mokymąsi kuriančios strategijos“. 
 

Lektorė – Renata Dudzinskienė, mokyklų išorės vertintoja. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

28.  27 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita vokiečių kalbos mokytojams: 

„Kūrybiškumą skatinantys metodai vokiečių kalbos 

pamokose“. 

 

Lektorė - vyr. mokytoja Ramunė Misiūnienė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

 

Atkelta iš spalio 

mėn. 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

29.  Lapkričio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

 Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos; 

 Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos; 

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių m/d „Vaikystė“. 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

 

30.  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  

Vertinimui reika-

lingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

lapkričio 25 d. 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

31.  10 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40)  

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

  

                                   Metodinio būrelio pirmininkė Danutė Navajauskienė 

                                                                                 Neringa Vaicekauskienė 

 

 

32.  13 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40)  

 

Specialiųjų  pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

  

                                   Metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Krasauskienė 

                                                                                 Neringa Vaicekauskienė 
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33.  14 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

34.  18 d. 12.30 val. 
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazija 

 (Jaunimo g.2) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
  

                                      Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

                                                                                 Neringa Vaicekauskienė 

 

35.  18 d. 14 ,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

36.  4; 11 d.  

14 val. 

Vilainių seniūnija 

(Tiskūnų g. 3, 

Tiskūnai) 

Užsiėmimai su vaikais: 

„Smagios mankštelės. Kūrybinių – pažintinių gebėjimų 

lavinimas”. 

Lektoriai: vyr. mokytoja Dalia Vengrytė, Kėdainių „Atžalyno” 

gimnazija; vyr. auklėtoja Genovaitė Cinkuvienė, Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“. 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas 

„Padėkime augti 

sveikais“. 

37.  4 d. 14 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rinkimų į Lietuvos mokinių parlamentą 2-asis etapas. 

 

 
Vilija Petkūnienė 

Dalyvauja į 

antrąjį rinkimų 

etapą patekę 

kandidatai 

38.  12 d. 17 val. 
 Dailės mokykla 

(Paeismilgio g. 

12 a) 

Rankų darbo popieriaus gamyba. 
 

Lektorės: Vida Burbulienė, Kėdainių dailės mokyklos direktorė; 

vyresnioji mokytoja Eligija Venclovienė, Kėdainių dailės 

mokykla. 
Vilija Petkūnienė 

 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

finansuojamas 

projektas 

„Menas– 

nusikaltimų 

prevencijos 

priemonė”. 

39.  14 d. 15 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Piešimo ant stiklo terapijos užsiėmimai.  

 

Lektorė- psichologė Olga Lukšienė, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla.   
 

Vilija Petkūnienė 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

finansuojamas 

projektas  

„Menas– 

nusikaltimų 

prevencijos 

priemonė” 

40.  15 d. 15 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

„Emocijų kontrolės įgūdžių lavinimas. Piešimo smėlyje 

terapija“. 
 

Lektorė – socialinė pedagogė metodininkė Loreta Pabrinkienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla.  
Vilija Petkūnienė 

 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

finansuojamas 

projektas  

„Menas– 

nusikaltimų 

prevencijos 

priemonė” 

41.  19 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

„Koliažas - savęs išraiškos priemonė dailės terapijos 

praktikoje“. 
 

Lektorė- Marija Giliova-Urbietė, „VŠĮ Gerosios Naujienos 

centro“ savanorė- menininkė. 
 Vilija Petkūnienė 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

finansuojamas 

projektas  

„Menas– 

nusikaltimų 

prevencijos 

priemonė” 
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42.  26 d. 9 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

 (Chemikų g.30) 

 

 

Konferencija 1-4 klasių mokiniams: 

,,Fiziškai aktyvus gali būti kiekvienas”, skirta Vaikų 

sveikatos metams pažymėti. 
 

 Organizatoriai:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita 

Lukoševičienė; vyr. mokytoja Daina Kačegavičienė;  mokytoja 

metodininkė Rita Krivoūsienė; vyr. mokytoja Jolita 

Gvergždienė, Kėdainių ,,Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinė  mokykla.   

Registracija iki 

lapkričio 17 d. 

Pranešimus 

skaityti 

kviečiami 1-4 

klasių mokiniai. 

Nuostatai ir 

registracijos 

anketa pridedami 

11-13 psl. 

 

V. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

 

43.  4; 11 d.  

14 val. 

Vilainių seniūnija 

(Tiskūnų g. 3, 

Tiskūnai) 

Paskaitos tėvams:  

 „Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei 

sveikatai“; 

 „Vaiko psichosocialinė ir emocinė raida. Fizinio 

aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikatai”; 

 „Sveika mityba vaiko gyvenime”; 

 „Vaikystėje ugdykime vaikams asmens higieną. Ligų 

profilaktika”. 

Lektoriai: Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

socialinė pedagogė; psichologijos magistrė Arūnė Jakutienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos psichologė; edukologijos magistrė 

Aušra Nesterovienė, neformaliojo ugdymo konsultantė, 

Kėdainių švietimo pagalbos metodininkė; Aida Butkienė, 
Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir 

jaunimo sveikatos priežiūros specialistė. 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas 

„Padėkime augti 

sveikais“. 

 

 

VI. PARODOS 
 

44.  Lapkričio mėn. 

Vilainių seniūnija 

(Tiskūnų g. 3, 

Tiskūnai) 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 

finansuojamo projekto „Padėkime augti sveikais“ vaikų 

kūrybinių darbelių paroda. 
Parodą parengė: vyr. auklėtoja Genovaitė Cinkuvienė  

Kėdainių l/d  „Vyturėlis“. 
                                                       Dalia Šeliakienė 

 

 

45.  Iki 21 d.  

Šėtos seniūnija  

(Kėdainių 6, Šėta) 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 

finansuojamo projekto „Padėkime augti sveikais“ vaikų 

kūrybinių darbelių paroda. 
Parodą parengė: vyr. auklėtoja Genovaitė Cinkuvienė,  

Kėdainių l/d  „Vyturėlis“. 

                                                       Dalia Šeliakienė 

 

 

46.  Lapkričio mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių mokinių darbelių paroda 

„Rudens spalvų žaismas“. 

Parodą parengė: pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Danguolė Tumėnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Jūratė Daugnorienė.  
                                                       Danutė Čeidienė                               
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47.  Lapkričio mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogų, vaikų ir tėvelių 

kūrybinių darbelių paroda „Linksmieji pieštukai“. 

Parodą parengė: ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 

Genovaitė Cinkuvienė, socialinė pedagogė Ramunė 

Linkevičienė, Kėdainių l/d  „Vyturėlis“. 
                                                     Danutė Čeidienė                               

 

48.  Lapkričio mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos konkurso „Vanduo ir jo naudojimas 2014“ 

mokinių foto nuotraukų paroda. 

Parodą parengė: vyresnioji mokytoja Jūratė Kačinskienė, 

mokytoja metodininkė Laima Pauliukevičienė, mokytoja 

metodininkė Marija Burneikienė, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto mokykla.   
Danutė Čeidienė                               

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGOSE VYKSTANTYS RENGINIAI 

 

49.  7 d. 
m/d „Vyturėlis“ 

(Josvainių g. 53) 

Projektas skirtas Europos sveikos mitybos dienai: 

„Sveikesnio pasirinkimo link“. 

Projekto dalyviai:  

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ kūrybinė sveikatos grupė: auklėtoja 

metodininkė Laimutė Stankevičienė, vyr. auklėtoja Sigita 

Karneckaitė, meninio ugdymo vadovė Jadvyga Railienė, 

sveikatos priežiūros specialistė Gailutė Rutkauskienė;   

Kėdainių m/d „Obelėlė“ priešmokyklinė grupės „Drugeliai“ 

komanda“: auklėtoja metodininkė Audronė Jonavičienė, 

auklėtoja Rima Lučinskienė.  

 

50.  10-24 d. 
m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

Piešinių konkursas Kėdainių rajono pradinio, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams: 

„Lietuvos vandens telkiniai“. 

Organizatorės: pradinio ugdymo mokytoja Rasa Juknevičienė 

ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Renata 

Zigmantavičienė, Kėdainių  m/d „Puriena“. 
 

 

51.  19 d. 
Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

(J.Kriščiūno g. 5, 

Akademija) 

Seminaras Kėdainių r. Akademijos gimnazijos ,,Kaštono“ 

skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

tėvams: 

,,Į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas“. 

Lektoriai: Danutė Deimantavičienė, skyriaus vedėja; Sigita 

Burzdžiuvienė, socialinė pedagogė metodininkė; auklėtoja 

Audra Falkauskienė; auklėtoja Jūratė Karanauskienė; auklėtoja 

Gražina Kablienė; auklėtoja Gražina Kulnickienė; auklėtoja 

Rita Čemalonskienė; auklėtoja Palmira Vansevičienė; Kėdainių 

rajono Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius.  

 

 

52.  26 d. 9 val. 
Krakių M. Katkaus 

gimnazija 

(Kauno g. 26) 

Rajono specialiųjų poreikių mokinių talentų popietė „Ir aš 

galiu“. 

Organizatorės: specialioji pedagogė metodininkė Vitalija 

Urbonienė; vyresnioji logopedė Vaida Lukošienė; vyresnioji 

logopedė Daiva Grudzinskienė Kėdainių rajono Krakių M. 

Katkaus gimnazija. 

Renginio 

nuostatai bus 

išsiųsti 

mokykloms. 
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VII. INFORMACIJA 

1. 2014 metų gruodžio mėn. vyks: 

 26-asis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas  (gruodžio 6 d.); 

 26-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajono etapas (gruodžio 16 d.); 

 Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. Konkurso tema - „Parašyk, kokiame 

pasaulyje nori užaugti“. Mokinių darbus prašome pateikti metodininkei Danute Čeidienei iki 

gruodžio 15 d. 

 

2. Kėdainių sporto centro 2014 m. lapkričio mėn. planas (pridedama 14 psl.). 

 

_______________________________ 
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KĖDAINIŲ ,,AUŠROS‘‘ SVEIKATINIMO IR SPORTO PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJONINĖS  1 – 4  KLASIŲ MOKINIŲ TEORINĖS - PRAKTINĖS KONFERENCIJOS  

„FIZIŠKAI AKTYVUS GALI BŪTI KIEKVIENAS“  

NUOSTATAI 

 

  

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

         1. Konferencijos tikslas – pažymėti Vaikų sveikatos metus, skatinant mokinius sportuoti, būti 

fiziškai aktyviais ir domėtis sveika gyvensena. 

         2. Konferencijos uždaviniai: 

         2.1. paskatinti aktyvius mokinius pasidalinti savo mintimis apie fizinį aktyvumą; 

         2.2. išsiaiškinti, kaip mokiniai suvokia fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos svarbą ir reikšmę, 

ar jiems tai aktualu, ir kokias jie mato problemas bei perspektyvas. 

2.3.ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai reikšti savo 

mintis; 

2.4. formuoti mokinių praktinio fizinio aktyvumo įgūdžius. 

 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         3. Konferencija skirta 1 – 4  klasių mokiniams. 

         4. Konferencijoje galima pristatyti parengtus pranešimus, kūrybinius darbus, kurių trukmė iki 5 

min., stendinius pranešimus. 

         5. Pranešimą pristato 1-3 mokiniai. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

         6. 1 – 4 klasių mokinių konferencija vyks 2014 m. lapkričio 26 d.  

9.00 val. Kėdainių ,,Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje (Chemikų g. 30, 

Kėdainiai). 

 

 

IV. DALYVIAI 

 

          7. 1 – 4 klasių mokiniai ir mokytojai. 
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V. DARBO PATEIKIMAS 

 

          8. Darbo formos: mokiniai konferencijai parengia projektinius darbus, žodinius, vaizdo ar  

stendinius pranešimus. Galima pasirinkti ir kitomis išraiškos priemonėmis parengtus pristatymus. 

Siūlomos temos: 

 Fizinis aktyvumas – sveikatos pamatas. 

 Laisvalaikio fizinis aktyvumas . 

 Sportas ir nuotaika. 

 Aš ir sporto būrelis. 

 

VI. PROGRAMA 

 

9. Konferencijos programa: 

 8.30 – 8.55  Dalyvių registracija, stendinių pranešimų paruošimas. 

 9.00 – 9.20 Konferencijos atidarymas, dalyvių pasveikinimas. 

 9.20 – 9.50 Plenarinis posėdis.  

 10.00–11.20 Darbas grupėse. 

 11.30 –12.00 Darbo grupėse pristatymas. 

 12.00 –12.45 Praktikumas (1) mokyklos baseine ,,Mankšta vandenyje“. 

                                     Praktikumas (2) – filmas ,,Mokyklos Olimpinės žaidynės“.  

 13.00 –13.20 Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas. 

 

 

VII. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

10. Dalyvių registracija iki 2014 m. lapkričio 17 d. 

           11. Dalyvių paraiškas atsiųsti (Priedas Nr. 1) konferencijos organizatoriams elektroniniu paštu 

fizaktyvumas @gmail.com 

            12. Registraciniais ar kitais klausimais teirautis telefonu 860197433(Rita Krivoūsienė)  arba 

865267742 (Daina Kačegavičienė) 

 

 

VIII. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

 

  13. Kėdainių ,,Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos pedagoginė 

bendruomenė: 

 Kėdainių ,,Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos  direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rita Lukoševičienė; 

 pradinių klasių vyr. mokytoja Daina Kačegavičienė.  

 pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Krivoūsienė; 

 kūno kultūros vyr. mokytoja Jolita Gvergždienė; 

14. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (Kėdainių ŠPT). 

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus.  

16. Mokytojams, paruošusiems mokinius konferencijai, bus išduodamos Kėdainių ,,Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto mokyklos pažymos. 

17. Mokiniai, paruošę pranešimus ir skaitę juos konferencijoje bus apdovanoti Padėkos raštais. 

__________________________________ 

 



13 

 

Priedas Nr.1  

 

KĖDAINIŲ ,,AUŠROS‘‘ SVEIKATINIMO IR SPORTO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

RAJONINĖS  1 – 4  KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJOS 

 

REGISTRACIJOS  ANKETA 
 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

Mokykla 

 

 

Klasė 

 

 

Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacinė kategorija  

 

Pranešimo tema 

 

 

Pranešimo  forma 

 

 

Pranešimui reikalingos techninės 

priemonės 

 

 

Kurį praktikumą pasirinko 

 

 

 

Pastaba.  

Maloniai kviečiame rinktis praktinę veiklą baseine. Reikalinga turėti: maudymosi kostiumėlį 

(berniukams – glaudes), gumines šlepetes, rankšluostį, maudymosi kepuraitę (mergaitėms). Jei dėl 

kokių priežasčių negalite pasirinkti praktikumo baseine, rinkitės antrąjį praktikumą. 

_______________________________________ 
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KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO 2014 M.  

LAPKRIČIO MĖN. PLANAS 
 

 

 

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingi 

12 d. 9.00 val. 

Kėdainių SC 

 

2014/2015 m. m. rajono mokinių Olimpinio 

festivalio  

2002-2003 m. gim. mergaičių kvadrato  

varžybos. 

 

Rajono gimnazijos ir  

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

12 d. 9.00 val. 

Kėdainių SC 

 

2014/2015 m. m. rajono mokinių Olimpinio 

festivalio  

2002 -2003 m. gim. berniukų kvadrato  

varžybos. 

 

Rajono gimnazijos ir  

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

18 d.  9.00 

val. 

Kėdainių SC 

 

2014/2015 m. m. rajono  mokinių Olimpinio 

festivalio  

merginų futbolo 5x5  varžybos. 

 

Rajono gimnazijos ir  

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

21 d. 9.00 val. 

Akademijos 

gimnazijoje 

 

2014/2015 m. m. rajono  mokinių Olimpinio 

festivalio  

kaimo vietovių mokyklų 2004 m. gim. ir 

jaun. Kvadrato varžybos. 

 

 Kaimo gimnazijos ir 

pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

26 d. 9.00 val. 

Kėdainių SC 

 

2014/2015 m. m. rajono  mokinių Olimpinio 

festivalio  

vaikinų futbolo 5x5  varžybos. 

 

Rajono gimnazijos ir  

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

28 d. 9.00 val. 

Kėdainių SC 

 

2014/2015 m. m. rajono mokinių Olimpinio 

festivalio  

svarsčių kilnojimo varžybos. 

 

Rajono gimnazijos ir  

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

 

 

____________________________________ 


