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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-110 

 
 

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

 

2014 m. spalio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  3 d. 12 val. 
Kėdainių krašto 

muziejus 

Seminaras Prienų raj. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 

mokytojams:  

„Kėdainių krašto kultūrinis paveldas. Edukacinių 

programų panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 
 

Lektorė -  Jūratė Nekrašienė, Kėdainių krašto muziejaus 

muziejininkė – gidė. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

2.  3 d. 
Rokiškis-Kupiškis 

Seminaras Kėdainių raj. Surviliškio Vinco Svirskio 

pagrindinės mokyklos pedagogams:  

„Etnografinių tradicijų puoselėjimas Rokiškio ir Kupiškio 

krašte“. 
 

Lektoriai: socialinė pedagogė metodininkė Aušra Žukauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Lukšienė, vyr. 

mokytoja Aušra Kuliešienė, vyr. mokytojas Virginijus Čėsna, 

Kėdainių raj. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

3.  3 d.  

Biržai 

Seminaras Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos mokytojams:  

„Etninė kultūra ir vertybių ugdymas mokykloje. Biržų 

krašto kultūrinis paveldas.“. 
 

Lektoriai: specialioji pedagogė metodininkė Daiva Plungienė, 

mokytoja Eglė Kuprijanovienė, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
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4.  3 d.  
Pakruojis 

 

Seminaras Kėdainių raj. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos mokytojams:  

„Kraštovaizdžio, kaip mokymo(si) aplinkos, pritaikymas 

ugdant mokinių pažintines kompetencijas”. 
 

Lektoriai:  vyr. mokytoja Indiana Jackevičienė, vyr. mokytoja 

Irma Marčienė, Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

5.  3 d. 9 val. 

Rokiškis 

 

Seminaras Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Rokiškio krašto kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo 

galimybės ugdymo procese. 
 

Lektorius – mokytojas metodininkas Audrius Pankratjevas, 

Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

6.  3 d.  
Šalčininkų rajonas 

Seminaras Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Kultūros vertybių ir senųjų Lietuvos tradicijų 

integravimas į mokomųjų dalykų ugdymo turinį“. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Daina Volkevičienė, 

mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė, mokytoja metodininkė 

Lina Adomaitienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

7.  8 d. 14 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

 

Paskaita mokyklų vadovams, istorijos, pilietinio ugdymo, 

neformaliojo ugdymo mokytojams, klasių auklėtojams: 

„Neformaliojo pilietinio ugdymo metodika: projekto 

Kuriame Respubliką patirtys“.  

 

Lektoriai - Pilietinės visuomenės instituto ekspertų komanda.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki  

6 d.  

tel. 5 25 44  

arba el. p.:  

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 EUR) 

8.  10 d. 
 

Išvykstame 13 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras istorijos mokytojams:  

„Partizaninis karas Lietuvoje (skirta Pušynės partizanų 

kautynių ir žūties 70- mečiui).  
 

Lektorius: Vaidas Banys, Kėdainių krašto muziejaus vyr. 

specialistas.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki  

8 d.  

tel. 5 25 44  

arba el. p.:  

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 12,00 

Lt. (3,47 Eur) 

9.  10 d. 15 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija  

 (Mindaugo g.18) 

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) 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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10.  14 d. 13 val. 

l/d „Aviliukas“ 

(Lukšio g. 9A) 

 

Seminaras Kėdainių l/d „Aviliukas“ pedagogams: 

„Lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas 

vardan veiksmingo vaikų ugdymo“ (1 dalis). 
 

Lektorius – edukologijos mokslų magistras Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

11.  14 – 15 d. 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo  g.18) 

 

 

Seminaras mokyklų vadovams: 

„Lietuvos ir Estijos švietimo sistemų palyginamoji analizė. 

Kokybės užtikrinimo būdai ir rodikliai“. 
 

Lektoriai: Gintaras Petrulis, Kėdainių „Atžalyno gimnazijos 

direktorius; Violeta Liutkienė Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

direktorė; Danutė Vitauskienė, Kėdainių J.Paukštelio pagrind. 

mokyklos direktorė; Zita Petrokienė, Kėdainių m/d „Vaikystė“ 

direktorė; Alanas Magyla, Kėdainių r. Krakių M.Katkaus 

gimnazijos direktorius; Kohtla Jarvės (Estija) mokyklų vadovų 

komanda.  
Rūta Tiškuvienė 

Seminaras 

mokamas. 

12.  17 d. 9 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras Klaipėdos priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Priešmokyklinio ugdymo aktualijos. Patirties sklaida“. 
 

Lektoriai: Kėdainių l/d „Vyturėlis“ pedagogų komanda; 

Kėdainių l/d „Aviliukas“ pedagogų komanda; mokytoja 

metodininkė Regina Adomaitienė, Kėdainių krašto muziejus. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Seminaras 

mokamas. 

13.  20 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Kuriantis vaikas dailės ir technologijų pamokose 

rudenėliui ir šv. Kalėdoms artėjant“. 
 

Lektorė – mokytoja Edita Steponavičienė, Kauno Vinco 

pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija  

iki 17 d.  

tel. 5 25 44 arba 

el.p.a.nesterovie

ne@gmail.com  

Dalyvio 

mokestis – 35,00 

Lt. (10,14 EUR) 

14.  21 d. 13 val. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

posėdžių salėje  

(J.Basanavičiaus g. 

36, II aukštas) 

 

Paskaita (naujų knygų pristatymas) mokyklų vadovams, 

bibliotekininkams, mokytojams:  

1) Algis Mickūnas. Mokykla, mokytojai, mokiniai, 

„Versus aureus“, 2014 m. 

2) Valdonė Indrašienė ir Gintautė Žilėnienė. Pasiekimų 

vertinimas ir įsivertinimas, MRU, 2014 m. 

Lektorė – Birutė Vilčiauskaitė,  UAB „Ateities personalas“ 

direktorė. 
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki   

17 d.  

tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 EUR) 

15.  22 d. 

Šiaulių Didždvario 

gimnazija;  

Šiaulių l/d „Žilvitis“ 

ir l/d „Sigutė“.  

 

Seminaras bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų direktorių pavaduotojams:  

1) „Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programa 

Šiaulių Didždvario gimnazijoje:  

 vertybių ugdymo akademinėje aplinkoje metodika;  

 kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas; 

 ugdymo veiklos planavimas ir modeliavimas; 

 aktyvių ugdymo metodų taikymo ypatumai; 

Būtina 

registracija iki   

15 d. tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Dalyvio 

mokestis – 45,00 

Lt. (13,03 Eur) 

mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
http://versus.lt/lt/apie-mus
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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Išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

 

 vidinio vertinimo pristatymas, mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimas; 

 individualizuotas, diferencijuotas, personalizuotas mokinių 

kompetencijų ugdymas; 

 vidinė ir tarpdalykinė integracija; 

 atvirų pamokų stebėjimas; 

 neformalios asmenybės ugdymo programos pristatymas; 

 gamtos mokslų laboratoriniai darbai;  

 mokinių pasirengimo universitetinėms studijoms metodika. 

2) Ugdomosios veiklos organizavimas Šiaulių l/d 

„Žilvitis“ ir edukacinių aplinkų kūrimas Šiaulių l/d 

„Varpelis“.  

Lektoriai: Rima Tamošiūnienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos 

ugdymo skyriaus vedėja, Tarptautinio Bakalaureato Diplomo 

programos koordinatorė; Šiaulių l/d „Žilvitis“ ir /d/ „Sigutė“ 

pedagogai.  
Rūta Tiškuvienė 

 

16.  23 d. 11 val. 
Akademijos  

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Aktyvių metodų taikymas socialinio pedagogo darbe“. 
 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Ona Šulinskienė,  

socialinė pedagogė metodininkė Neringa Kaziukaitytė, 

Akademijos gimnazija; socialinė pedagogė metodininkė Sigita 

Burzdžiuvienė, Akademijos gimnazijos "Kaštono" skyriaus.  
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 EUR) 

17.  22 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

NEĮVYKS 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„Skaitymas ir rašymas anglų kalbos pamokoje pradinėje 

mokykloje“. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Jolanta Žygienė, Kauno 

Panemunės pradinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Būtina 

registracija  

iki 17 d.  

tel. 5 25 44 arba 

el.p.a.nesterovie

ne@gmail.com  

Dalyvio 

mokestis – 40,00 

Lt. (11,58 EUR) 

18.  23 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras geografijos mokytojams: 

„Veiksmingas šiuolaikinių vaikų mokymas(is)“. 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Genovaitė Kynė, Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Būtina  

registracija  

iki 17 d.  

tel. 5 25 44 arba 

el.p.a.nesterovie

ne@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 5,00 

Lt. (1,45 EUR) 

Po seminaro 

vyks metodinis 

pasitarimas. 

19.  23 d. 13 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 

 

Seminaras 

mokamas. 

mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
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20.  27 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams: 

„Tarptautinės eTwinning programos iššūkiai ir 

galimybės“. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Giedrė Sudniutė, mokytoja 

metodininkė Loreta Tarvydienė, Utenos Dauniškio gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Būtina  

registracija  

iki 22 d.  

tel. 5 25 44 arba 

el.p.a.nesterovie

ne@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 5,00 

Lt. (1,45 EUR) 

21.  28 d. 9,30 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio pedagogams: 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo 

veiklos ypatumai. Metų ratas“.  
 

Lektorė – Ilona Šerniuvienė, Kauno l/d „Daigelis“ direktorė. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki  

21 d. tel.5 25 44  

arba el.p.:  

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 45,00 

Lt. (13,03 EUR) 

22.  28 d. 10 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo  g.18) 

 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Ugdomasis vadovavimas“. 
 

Lektorius – Vytautas Gaidamavičius, VšĮ „Kitas variantas“. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

 

23.  28 d. 10 val. 
Kėdainių krašto 

muziejus 

Seminaras Trakų rajono ugdymo įstaigų pedagogams:  

„Kėdainių krašto kultūrinis paveldas. Edukacinių 

programų panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 
 

Lektorė -  Jūratė Nekrašienė, Kėdainių krašto muziejaus 

muziejininkė – gidė. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

 

24.  29 d.  
Panevėžio rajono 

Velžio gimnazija 

 

Išvykstame 9 val. 
nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g.40) 

 

Seminaras biologijos mokytojams: 

„Aktyvūs mokymo(si) metodai gamtamoksliniame 

ugdyme“. 
 

Lektorė: mokytoja metodininkė Olga Šapalienė, Panevėžio 

rajono Velžio gimnazija. 
 

Organizatorė - mokytoja ekspertė, dr. Rasa Baltušytė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Būtina  

registracija  

iki 24 d.  

tel. 5 25 44 arba 

el.p.a.nesterovie

ne@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 25,00 

Lt. (7,24 EUR) 

 

25.  29 d. 9 val. 
Kėdainių rajono 

Krakių M.Katkaus 

gimnazija (Kauno g. 

26, Krakės) 

 
 

Konferencija Krakių M.Katkaus, Šeduvos ir Alantos 

gimnazijų pradinio ugdymo pedagogams: 

„Žingsniai į sėkmę“. 
 

Organizatoriai: Kėdainių rajono Krakių M.Katkaus 

gimnazijos pradinio ugdymo pedagogų komanda. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

26.  29 d. 9 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

pageidaujantiems atestuotis pedagogams (I - asis 

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

12-18). Viso – 4 seminarai. 

 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 45,00 

Lt. (13,03 EUR) 

mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
mailto:el.p.a.nesteroviene@gmail.com
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27.  29 d. 11 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo pedagogams, muzikos mokytojams: 

„Muzikinės pasakos, lavinančios vaikų smulkiąją ir 

stambiąją motoriką bei vaizduotę“. 
 

Lektorė - muzikos mokytoja, kompozitorė Neringa 

Lapinskienė.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki   

13 d. tel. 5 25 44  

arba el. p.:  

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 45,00 

Lt. (13,03 EUR) 

28.  31 d. 9 val. 
Visuomenės 

sveikatos biuras 

(Budrio g. 7) 

Seminaras ugdymo įstaigų pedagogams, sveikatos 

priežiūros specialistams: 

„Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas mokykloje“ . 

Lektorė – dr. doc. Stasė Ustilaitė, Lietuvos edukologijos 

universitetas. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2,00 

Lt. (0,58 Eur) 

 
 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

29.  Spalio 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 l/d „Pasaka“; 

 Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

Vertinimui reika-

lingus  

dokumentus  

pristatyti iki 

spalio 6 d. 

30.  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  

Vertinimui reika-

lingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

spalio 24 d. 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

31.  2 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinio būrelio pirmininko rinkimai; 2014/2015 

m.m. veiklos planas; mokytojų ir mokinių išvyka į Vokietiją. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Vansevičienė 

Aušra Nesterovienė 

 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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32.  2 d. 14,30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Technologijų  mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Urbonavičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

33.    8 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

34.  9 d. 16 val.  

Nukeliamas į 

15 d. 16 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Indiana Jackevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

35.  13 d. 14,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Ugdymo karjerai koordinatorių metodinis pasitarimas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

36.    14 d. 12 val.  
Specialioji 

mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

37.  16 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 

 

38.  23 d. 10 val. 
Akademijos  

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

39.  23 d. 15,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė dr. Laima Railienė 

Aušra Nesterovienė 

 

40.  29 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

41.  10 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono mokinių tarybos pasitarimas. 
 

Vilija Petkūnienė 

 

42.  14; 21 d.  

14 val. 

Šėtos  seniūnija 

(Kėdainių g. 6, 

Šėta) 

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“. 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas 

„Padėkime augti 

sveikais“. 
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43.  18 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūrybinių komandų mokymai projekto dalyviams: 

„Kūrybinės užduotys, žaidimai. Lyderystė ir kūrybiškumo 

ugdymas“. 

Mokymus veda: Gabrielė Pabrinkytė, Kęstutis Gaidukevičius, 

Emilis Ruzveltas, Kėdainių rajono mokinių tarybos nariai.  
  

                                                                      Vilija Petkūnienė 

Lietuvos 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo centro 

finansuojamas 

projektas 

„Mokiniai– 

mokiniams!” 

 

V. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

44.  8 d. 16 val. 

Josvainių socialinis 

ir ugdymo centras 

(Josvainiai) 

Paskaita Josvainių socialinio ir ugdymo centro ugdytinių 

tėvams: „Psichosocialinės ir emocinės vaiko raidos 

ypatumai“. 

Lektorė: Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

psichologė.  

 

45.  14 d. 17,30 val. 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla (Chemikų 

g. 30) 

Paskaita Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos tėvams: „Ko reikia, kad mūsų vaikai 

augtų laimingi?“. 

Lektorius: Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos direktorius.  

 

46.  14; 21 d.  

14 val. 

Šėtos  seniūnija 

(Kėdainių g. 6, 

Šėta) 

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“. 

 

47.  15 d. 17,30 val. 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla (Chemikų 

g. 30) 

Paskaita Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos tėvams: „Ko reikia, kad mūsų vaikų 

gabumai išsiskleistų?“. 

Lektorius: Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos direktorius.  

 

 

VI. PARODOS 
 

48.  Spalio mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių m/d „Puriena“ 3 – 4 klasių mokinių tapybos 

smėliu darbų paroda: „Mano mielas atspindys“. 
Parodą parengė: mokytoja Rasa Juknevičienė, Kėdainių m/d  

„Puriena“; vyr. mokytoja Dalia Ona Urbienė, Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinė mokykla. 
                                               Danutė Čeidienė 
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49.  Spalio mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių mokinių darbelių paroda 

„Rudens spalvų žaismas“. 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Danguolė Tumėnienė, 

mokytoja metodininkė Jūratė Daugnorienė, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto mokykla.  
                                                       Danutė Čeidienė                               

 

50.  iki 20 d. 
Pelėdnagių 

seniūnija 

(V.Koncevičiaus 3, 

Pelėdnagiai) 

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 

 

51.  nuo 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 

 

 

VII. INFORMACIJA 
1. Registracija į atestacinius kursus: 

 Kalbos kultūros kursai (seminaras ir įskaita); 

 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai (5 seminarai ir įskaita); 

 Informacinių komunikacinių technologijų kursai besiatestuojantiems ugdymo įstaigų 

darbuotojams pagal pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto TECHNOLOGINĘ dalį.  

 Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal pedagogų kompiuterinio raštingumo 

standarto EDUKACINĘ dalį;  

Registruotis tel. 5 25 44 arba el. paštu r.tiskuviene@gmail.com. iki spalio 15 d. 

2. Registracija į ankstyvojo užsienio kalbų mokymo programą.  

Programos paskirtis – užsienio kalbų mokytojo kvalifikaciją turintiems mokytojams suteikti specialiųjų 

kompetencijų, būtinų vykdyti ankstyvojo užsienio kalbų mokymo programą. Programos trukmė – 48 val.  

Registruotis tel. 5 25 44 arba el. paštu  a.nesteroviene@gmail.com iki spalio 15 d. 

 

SVEIKINAME ! 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos bendruomenę. 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos bendruomenę. 

Mokykloms suteiktas  Tarptautinis Olweus Mokyklos vardas. 
_________________ 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com

