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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2014 m. sausio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.   3 d. 10 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5) 

ATKELTA 

iš gruodžio 27 d. 

 

Seminaras Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Savęs pažinimas“. 

 

Lektorė – psichologė Jūratė Žuravliovienė, „Ryto“ pagrindinė 

mokykla. 
                                                              

 Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

2.  3 d. 10.30 val. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99) 

 

Seminaras kūno kultūros mokytojams: 

,,Grindų ritulys specialiųjų poreikių mokiniams. Žaidimo 

taisyklės ir testai. Grindų ritulys Lietuvos specialiosios 

olimpiados judėjime“.  

 

Lektoriai: mokytojas metodininkas Rytis Šležys, mokytojas 

metodininkas Gintaras Čečkauskas, Kėdainių specialioji 

mokykla. 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

3.  3 d.   
Išvykstame 11 val. 

nuo Kėdainių 

rajono savivaldybės 

(J.Basanavičiaus g. 

36) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams ir 

pavaduotojams, Švietimo skyriaus specialistams: 

„Švietimo sistema Raseinių rajono savivaldybėje. Ugdymo 

įstaigų vadovų vadybinė patirtis, organizuojant formalųjį 

ir neformalųjį mokinių ugdymą“. 
 

Lektoriai – Raseinių rajono švietimo centro specialistai, 

ugdymo įstaigų vadovai. 
 

Rūta Tiškuvienė 

  

Seminaras 

mokamas. 

4.  9 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Paskaita ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams, direktorių pavaduotojams: 

,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas Didžiojoje 

Britanijoje. Asmeninės įžvalgos“.  

 

Lektorė – Danutė Navajauskienė, Kėdainių m/d „Obelėlė“ 

direktorės pavaduotoja. 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 7 

d. tel.52544  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com. 

 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
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5.   14 d. 12.30 val. 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 
 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Gabių mokinių ugdymas pamokoje“. 
 

Lektorė – Renata Dudzinskienė, Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras. 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

6.  14 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

ATKELTA 

iš gruodžio 17 d. 

Seminaras įvairių dalykų ir informacinių technologijų 

mokytojams: 

„IKT įrankiai mokinių vertinimui ir įsivertinimui“. 
Turinys: 

1. Testavimo priemonės internete. 

2. Pamokos rengimas ir bendrinimas internete.  

3. Mobiliųjų įrenginių taikymai.  

4. Debesų kompiuterijos priemonės. 

5. Priemonės ir praktiniai pavyzdžiai, tinkantys mokinių pasiekimų 

vertinimui, kaupiamajam vertinimui ir įsivertinimui, balsavimui, gero 

elgesio motyvavimui. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Ingrida Kupčiūnienė , 

virtualios mokymosi aplinkos ir intraneto konsultantė, IKT 

Lyderių programos dalyvė, mobiliųjų įrenginių patarėja, 

Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazija. 
 

Rūta Tiškuvienė 
 

Būtina 

registracija iki  

12 d.  

tel.: 5 25 44 arba 

el. p.: 

r.tiskuviene@gm

ail.com  

Dalyvio 

mokestis – 40 Lt. 

 

7.  17 d. 9  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Vaikų grupės valdymas“. 
 

Lektorius – psichologas Evaldas Karmaza. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 7 

d. tel.52544  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com. 
 

Dalyvio 

mokestis – 40 Lt. 

8.  21 d. 9 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras kultūros darbuotojams, nevyriausybinių 

organizacijų atstovams, bendruomenių nariams, jaunimo 

organizacijų lyderiams: 

„Neformaliojo ugdymo kompetencijų gilinimas“.  
 

Lektorė - Aušra Nesterovienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 
 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

9.  23 d. 12 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Skaito, rašo, kuria pradinukai“. 

Programos turinys: 

1. Grožinio ir negrožinio teksto suvokimo užduotys. 

2. Teksto kūrimas turinio, struktūros, raiškos, raštingumo požiūriais.   

3. Kokias užduotis rinktis? Kaip jas įvertinti? 

4. Teksto suvokimo ir kūrybinių darbų vertinimas. 

5. Vertinimo kriterijai, instrukcijos. 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Nomeda Kasperavičienė, 

Jonavos Panerio pradinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija 

iki 17 d. 

tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com. 

 

Dalyvio 

mokestis – 42 Lt. 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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10.   27 d. 9 val. 
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2) 

 

Paskaita Kėdainių r. Akademijos gimnazijos pradinių 

klasių mokytojams: 

„Efektyvus Google įrankių panaudojimas bendraujant ir 

bendradarbiaujant“. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Lina Augustinienė, Kėdainių 

r. Akademijos gimnazijos pradinio ugdymo skyrius. 
                                                  

 Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

11.  27 d. 11. 30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras mokyklų karjeros koordinatoriams: 

,,Mokinių gebėjimų vertinimas ir 

 profesinis orientavimas“.  

 

Lektorė – Irma Zukienė, karjeros koordinatorė, Kėdainių 

profesinio rengimo centras. 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

12.   28 d. 12 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2) 
 

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

vadovams ir pedagogams: 

„Šiuolaikinė mokykla: lyderystė, pokyčių valdymas, 

bendravimas ir bendradarbiavimas, mokinių vertybių 

formavimas“. 
 

Lektorius – edukologijos mokslų magistras Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius.   
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

13.  Sausio mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

 Kėdainių rajono Akademijos gimnazija; 

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

14.  Vasario mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

 Kėdainių rajono Josvainių gimnazija; 

 Kėdainių rajono Šėtos gimnazija; 

 Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė 

mokykla; 

 Kėdainių Juozo Paukštelio  pagrindinė mokykla. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

Vertinimui reika-

lingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

sausio 24 d. 
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III. METODINIAI PASITARIMAI, SUSITIKIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
 

15.  3 d. 14 val.  
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Pečiulytė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

16.   7 d. 13,35 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 
 

Mokinių apklausos, vykdant Olweus patyčių prevencijos 

programą, rezultatų pristatymas.  
 

Pristato – Henrikas Vaicekauskas, Olweus PPP instruktorius. 

 

 

17.  9 d. 12 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5) 

 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

18.  14 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Amalevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

19.  29 d. 10.15 val. 
Šviesioji gimnazija 

 (Didžioji g. 62) 

 

Atvira pamoka, skirta K.Donelaičio 300-osioms gimimo 

metinėms: 

„Ar aktualūs mums šiandien Donelaičio pamokymai?“ 

Pamoką veda: mokytoja ekspertė Virginija Savickienė, 

mokytoja metodininkė Dalia Pabarčienė, mokytojas 

metodininkas Linas Mankus, Kėdainių šviesioji gimnazija. 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 

20.  Rajono mokyklose 17-osios Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados rajono 

etapas. 
                                                                                          Vilija Petkūnienė 

 

Darbus pateikti 

iki 21 d., (2 

kab.) 

 

21.  8 d. 14 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

43 –iojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 

„Kokią įtaką mūsų gyvenimui daro muzika“ rajono etapas. 
  

Danutė Čeidienė 

 

Darbus pateikti 

iki 7 d., (2 kab.) 

  

22.  10 d. 9 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

52-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono 

etapas.   
                                                                            

Danutė Čeidienė 

 

 Registracija iki  

 8 d.  el. p.: 

d.ceidiene@gmai

l.com pagal 

pateiktą formą 

 

23.  14 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

46-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono 

etapas. 
 

                                                                                          Danutė Čeidienė 

 

Darbus pateikti 

iki 13 d., (2 kab.) 

 

24.  17 d. 12 val.  

„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

46-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono 

etapas. 

 
 Vilija Petkūnienė 

Paraiškas 

pateikti iki 15 d. 

el.p.: 

v.petkuniene@g

mail.com  

mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:v.petkuniene@gmail.com
mailto:v.petkuniene@gmail.com
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25.  22 d. 10 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Lietuvos  mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapas. 

 
Vilija Petkūnienė 

 

Paraiškas 

pateikti iki 15 d. 

el.p.: 

v.petkuniene@g

mail.com 

26.  24 d. 9 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

62-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono 

etapas. 
 

                                                                                         Danutė Čeidienė 

Registracija iki  

 22 d.  el. p.: 

d.ceidiene@gmai

l.com pagal 

pateiktą formą 

27.  24 d. 

 11 val. 
 A-B amžiaus 

grupių dalyviams; 

  

13 val. 
C-D amžiaus 

grupių dalyviams. 

  
Kėdainių kultūros 

centras 

(J. Basanavičiaus  

 g. 24) 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ rajono etapas. 
 

                                                                                      

 

  Danutė Čeidienė, 

Vilija Petkūnienė 

Registracija iki  

 8 d.  el. .p.: 

d.ceidiene@gmai

l.com pagal 

pateiktą formą 

 

28.  31 d. 9 val.  
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

25– osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 

respublikos etapo atrankinė dalis. 
    

 

Dalyvauja rajono 

etapo nugalėtojai 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

29.  3 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rajono mokinių tarybos popietė. 
 

Vilija Petkūnienė 

 

 

30.  13 d. 10 val.  
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a. 12) 

Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 

konferencija „Sąjūdžio veikla Kėdainių krašte“.   
 

Pranešimus konferencijoje kviečiame skaityti visų Kėdainių miesto ir 

rajono gimnazijų mokinius (po vieną pranešimą iš gimnazijos). Pranešimo 

trukmė – nuo 5 iki 10 min. Pranešimų pavadinimus ir pranešėjų pavardes 

atsiųskite el. paštu: daugiakulturis@gmail.com  iki sausio 9 d.  

Primename, kad pagrindinės mokyklos ir gimnazijos iki sausio 10 d. į 

Kėdainių daugiakultūrį centrą pristato surinktus atsiminimus ir kūrybinius 

darbus (piešiniai, grafikos darbai, koliažai). Kūrybinių darbų tema - 

"Sąjūdis mokinių akimis". Piešiniai, grafikos darbai ar koliažai gali būti 

atliekami ant A4, A3 ar didesnio formato lapų. Iš mokyklos/gimnazijos 

laukiame nuo 3 iki 5 darbų. 

 

Kviečiame 

dalyvauti 

pagrindinių 

mokyklų ir 

gimnazijų 

mokytojus ir 

mokinius (ne 

mažiau kaip po 

10 mokinių).  

 

 

VI. MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

31.  Pagal atskirą 

grafiką 
Individualios konsultacijos mokiniams. Informacija  

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com  

32.  13 d. 12 val. 
Josvainių 

gimnazija 

 (Ariogalos g. 19) 

 

Mokymai Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

mokiniams. 

„Aš planuoju savo ateitį“. 

Lektoriai:  Neringa Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo 

karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba; 

 

mailto:v.petkuniene@gmail.com
mailto:v.petkuniene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:daugiakulturis@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai 

konsultantas. 

33.   Datą pranešime 

vėliau 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokyklų ugdymo karjerai koordinatorių pasitarimas. 
 

 

Neringa Vaicekauskienė 
 

 

 

VII. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

34.  Pagal atskirą 

grafiką 
„Kaip galime padėti savo vaikams planuoti ateitį?“. 
 

Lektoriai: Neringa Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo 

karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba; 

Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai 

konsultantas. 

Informacija 

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com  

 

 

 

VIII. PARODOS 
 

35.  Iki sausio 16 d. 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbų 

paroda „Tolerancijos gėlė“. 

Parodą parengė  Kėdainių l/d „Žilvitis“ pedagogų komanda. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

36.  Sausio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kalėdinio atviruko konkurso  „Atvirukas – linkėjimas“ 

gražiausių darbų paroda. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

37.  Nuo sausio  

16 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokinių darbų paroda „Mokslininko portretas. 

Reikšmingiausi mokslo išradimai ir atradimai“. 

Rengėjai: Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

direktorės pavaduotoja Jolita Gaučienė, mokytoja Asta 

Juchnevičienė, pradinių klasių mokytojų komanda. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

 IX. INFORMACIJA 
 

1. 2014 m. vasario mėn. vyks olimpiados ir konkursai: 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo (5-12 kl.) konkursas (vasario mėn. 5 d.); 

 63-ioji Lietuvos mokinių matematikos (9-12 kl.) olimpiada (vasario mėn. 7 d.); 

 24-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas  (vasario 11 d.); 

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9 -12 

klasių mokiniams (vasario mėn. 13 d.); 

 21-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapas  (vasario 18 d.); 

 20-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (vasario mėn. 21 d.); 

 Lietuvos mokinių technologijų  olimpiados  rajono etapas (vasario 25 d.); 

 Lietuvos mokinių dailės  olimpiados  rajono etapas (vasario 28 d.); 

 Dailaus rašto konkursas Kėdainių rajono 1-4 klasių mokiniams ( vasario mėn); 

 „Jaunųjų matematikų varžybos“ 9-12 klasių mokiniams (vasario mėn.). 
 

Direktorius                 Henrikas Vaicekauskas 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com

