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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2014 m. vasario mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  4 d. 10 val. 
m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

 

Registracija - 9 val. 

 

 

Respublikinė konferencija pradinio, priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo pedagogams: 

,,Terapijų virdulys: kūrybiškumas ugdymo  procese“. 
 

Lektoriai: Fausta Gutauskienė, Ugdymo plėtotės centras, 

projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ veiklos vadovė; 

mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinė mokykla; mokytojas metodininkas Linas 

Vilčinskas Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla; 

psichologė Nina Kuitienė, Kauno kolegijos Kėdainių 

J.Radvilos studijų centras; vyresnioji auklėtoja Roma 

Činikienė, Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“; Jurgita 

Minderytė, projekto ,,Smėlio džiazas“ įkūrėja, Vilnius. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

2.   4 d. 12 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

Seminaras profesinio ir bendrojo lavinimo dalykų 

mokytojams ir profesijos patarėjams: 

„Savisaugos įgūdžių ugdymas siekiant saugos darbe“. 
 

Lektorė – Laima Skinderienė, darbo ir civilinės saugos 

inžinierė, Kėdainių prefesinio rengimo centras. 
                                                              

 Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

3.   5 d. 10 val. 

m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 
 

Paskaita Kėdainių m/d „Puriena“ pedagogams: 

„Lyderystė, pokyčių valdymas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas“. 
 

Lektorius – edukologijos mokslų magistras Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius.   

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

4.  6 d. 10 val. 
m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

Seminaras Kėdainių m/d „Puriena“ pedagogams: 

„Protinių galių panaudojimas taikant mąstymo įpročius".  

 

Lektorė -  mokytoja metodininkė Renata Zigmantavičienė, 

Kėdainių m/d „Puriena“. 
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
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5.  7 d. 12 val. 
„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Seminaras kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojams: 

,,Kvadrato žaidimas. Žaidimo taisyklės. Kvadrato žaidimo 

taktika ir technika “.  
 

Lektorius -  mokytojas metodininkas Bronislovas Šimokaitis, 

Kėdainių sporto mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

6.   7 d. 13.15  val. 
Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

 

Paskaita Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos  

mokytojams: 

„Ugdymas karjerai. Vertybinės nuostatos ir 

pasirinkimai“. 
 

Lektoriai: Neringa Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo 

karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba; 

Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai 

konsultantas. 
                                                              

 Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

7.  11 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras mokyklų karjeros koordinatoriams: 

„Individualus ir grupinis konsultavimas“. 
 

Lektorės: psichologė Vidutė Ališauskaitė, ugdymo karjerai 

konsultantė; Simona Uleckienė, ugdymo karjerai vyr. 

konsultantė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 7 

d. tel.52544  

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com. 

 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

8.   17 d. 9 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2) 

 

Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

pedagogams: „XXI  amžiaus mokinio ugdymo(si) 

poreikiai. Pradinio ugdymo turinio modeliavimas ir 

ugdymo proceso organizavimas pokyčių kontekste. 

Mąstymo žemėlapiai“. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Lina Augustinienė, socialinė 

pedagogė metodininkė Sigita  Burzdžiuvienė,  Kėdainių 

rajono Akademijos gimnazijos „Kaštono“  skyrius.                                                              
  

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

9.  17 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

NEĮVYKS 

Seminaras matematikos mokytojams: 

„Užduočių, skatinančių mokinių aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymąsi, rengimas“(pagrindinis ir vidurinis 

ugdymas). 
Turinys: 

1. Nuo ko priklauso užduoties sunkumas?  

2. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų samprata ir šių gebėjimų ugdymo 

poreikis. 

3. Sąvokos turinys ir požymiai.  

4. Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus skatinančių užduočių rengimo 

pagrindai.  

5. Įvairių užduočių tipų privalumai ir trūkumai.  

6. Kontekstai ir jų panaudojimas užduotims rengti. 
 

Lektorė – doc.dr. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos 

universitetas. 
Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija iki 

13 d. tel.52544  

arba el.p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com 
 

Dalyvio 

mokestis – 50 Lt. 

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.  18 d.  

9 val. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus  

g. 99) 

Seminaras Kėdainių specialiosios mokyklos, Kėdainių 

„Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos, 

Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos, 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos, Kėdainių rajono 

Šėtos gimnazijos, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

direktoriams ir lyderių komandoms:  

„Vadovo vaidmuo ir motyvacijos šaltiniai formuojant 

mokyklos mikroklimatą“. 

  

Lektorius – psichologas Evaldas Karmaza. 

 

Kviečiame 

dalyvauti 

mokyklų 

direktorius, 

lyderių komandų 

narius  

(8 - 10 dalyvių).  
 

Būtina 

registracija iki 

10 d. el. p.: 

ksim11@hotmail

.com  
 

Seminaras 

mokamas. 

11.  18 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

NEĮVYKS 

Seminaras gamtos mokslų mokytojams: 

„Problemų sprendimo gebėjimų ugdymas“. 

 

Lektorė – mokytoja ekspertė Larisa Gražienė, mokytoja Laura 

Verikienė, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija iki 

13 d. tel.52544  

arba el.p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com 
 

Dalyvio mokestis 

– 60 Lt 

12.  19 d. 10  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras  socialiniams pedagogams: 

„XXI  amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Mąstymo 

žemėlapiai“.  

Lektorės:   mokytoja metodininkė Lina Augustinienė, 

socialinė pedagogė metodininkė Sigita  Burzdžiuvienė, 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos "Kaštono" skyrius. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

13.   25 d. 10  val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Paskaita technologijų mokytojams: 

„Technologijų pamokų organizavimas. Patirties sklaida“. 

 

Lektoriai – rajono technologijų mokytojų komanda. 
                                                              

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

14.   26 d. 13  val. 
l/d „Vyturėlis“ 

(Josvainių g. 53) 

 

Paskaita Kėdainių l/d „Vyturėlis“ pedagogams, 

ikimokyklinių įstaigų socialiniams pedagogams: 

„Nupiešk fraktalą“. 

 

Lektorė - Ramunė Linkevičienė,  socialinė pedagogė, 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
 Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

15.  27 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pradinio ir ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

,,Švenčių idėjos pradinėje mokykloje ir ikimokyklinėje 

įstaigoje: scenarijai, darbeliai, sveikinimai šv. Velykoms ir 

Motinos dienai artėjant“. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė, Kauno 

Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla. 
 

Būtina 

registracija iki  

21 d. tel.52544  

arba el.p.:  

a.nesteroviene@

gmail.com 

 

Prašome 

atsinešti: žirkles, 

klijus, 

popieriaus. 

Dalyvio 

mailto:ksim11@hotmail.com
mailto:ksim11@hotmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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Aušra Nesterovienė 

 

mokestis – 35 Lt. 

 

16.   28 d. 12  val. 
Kauno kolegijos 

Kėdainių Jonušo 

Radvilos studijų 

centras 

(J. Basanavičiaus 

g.42) 

 

Paskaita priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams, 

socialiniams pedagogams, klasių auklėtojams,  tėvams: 

„Vaikas netinkamai elgiasi? STEP programa – naujas 

požiūris į pagalbą šeimai ir pedagogui “. 

Turinys: 
 STEP  programos esminiai principai; 

 kodėl kartais neveikia mūsų auklėjimo būdai? 

 individualiosios psichologijos požiūrio į asmenybės vystymąsi 

pagrindiniai principai; 

 vaiko elgesio tikslingumas; 

 vaiko poreikiai; 

 kaip galima  padrąsinti vaikus ir tėvus? 

Lektorės: Lietuvos  sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos 

katedros lektorė dr. Jolita Jonynienė,  STEP  grupių Kėdainiuose vadovė 

Ijola Petrauskienė. 

                                                              

Neringa Vaicekauskienė  

Dalyvio 

mokestis – 2 lt. 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

17.  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  

 

 

18.  Kovo mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

 Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Pelėdnagių mokykla darželis „Dobiliukas“; 

 Kėdainių rajono Vilainių mokykla darželis „Obelėlė“; 

 Kėdainių lopšelis darželis „Vyturėlis“. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

Vertinimui reika-

lingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

vasario 25 d. 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, SUSITIKIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
 

19.  6 d. 15 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas 

dėl rajono IT olimpiados organizavimo ir vykdymo. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Jėckienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

20.  6 d. 15,30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Indiana Jackevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 
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21.  11 d. 9 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Karjeros koordinatorių pasitarimas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

22.  18 d. 14 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Pradinio ugdymo pedagogų metodinės tarybos pasitarimas.   

 

Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 

 

23.  19 d. 9 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

24.  21 d. 12 val.  
Specialioji 

mokykla 

 (J. Basanavičiaus  

g. 99) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

25.  28 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI, VIKTORINOS 
 

26.  5 d. 12 val.  

Daugiakultūris 

centras 

(Senoji rinka 12) 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo (5-12 kl.) konkurso 

rajono etapas.   

Danutė Čeidienė 

Registracija iki 

sausio 28 d.  

    el.p.: 

d.ceidiene@gmai

l.com pagal 

pateiktą formą. 

27.  5 d. 11 val. 

Jonavos Janinos 

Miščiukaitės meno 

mokykla 

(Žeimių g.6) 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ III-iasis etapas. 

Dalyvauja 

užregistruoti II-

ojo etapo 

laureatai. 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

mokyklos. 

28.  7 d. 9 val.  

 „Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 5 ) 

63-osios Lietuvos 9-12 klasių mokinių matematikos 

olimpiados rajono etapas. 

 

                                                                                          Danutė Čeidienė 

Registracija iki  

 5 d.  el.p.: 

d.ceidiene@gmail.

com pagal pateiktą 

formą. 

29.  11 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

24-osios Lietuvos  mokinių istorijos olimpiados rajono 

etapas. 
 

Vilija Petkūnienė 

Paraiškas pateikti 

iki 7 d. el.p. 

v.petkuniene@gm

ail.com . 

30.  12 d. 10 val. 
„Aušros“  

sveikatinimo ir sporto 

pagrindinė 

mokykla 

Antrasis  4-ų klasių mokinių viktorinos „Irkis gilyn“ 

(katalikų tikybos) etapas.  

 

Dalyvauja 

mokyklos, 

užsiregistravusios 

Kauno 

arkivyskupijos 

katechetikos 

centre. 

31.  13 d. 9 val.  

Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla 

(S. Dariaus ir S. 

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapas.  

 

                                                                                          Danutė Čeidienė 

Registracija iki  

 11 d.  el.p.: 

d.ceidiene@gmai

l.com pagal 

mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
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Girėno g. 52) pateiktą formą 

 

32.  21 d. 

ASU 

(Studentų g. 11, 

Akademija, 

 Kauno r.) 

20-osios  Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo 

olimpiados regiono etapas. 

 

                                                                                         Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

mokiniai. 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

mokyklos. 

33.  22 d. 

ŠU 

(P.Višinskio g. 19, 

Šiauliai) 

NUKELIAMA Į 

KOVO 1 D. 

„Jaunųjų matematikų varžybos“  9-12 klasių mokiniams.  Dalyvauja rajono 

komanda. 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

mokyklos. 

34.  25 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

21-osios Lietuvos  mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiados rajono etapas. 
                                                                                            Vilija Petkūnienė 

Paraiškas 

pateikti iki 20 d. 

el.p. 

v.petkuniene@g

mail.com . 

35.  25 d. 9 val.  
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas. 

 
 

Vilija Petkūnienė 

Paraiškas 

pateikti iki 21 d. 

el.p. 

v.petkuniene@g

mail.com . 

36.  28 d. 9 val.  
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapas. 
 

  

 Vilija Petkūnienė 

 

Paraiškas pateikti 

iki 21 d. el.p. 

v.petkuniene@gm

ail.com 

37.  28 d. 13 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių rajono 2-4 klasių mokinių dailaus rašto  

konkursas. 

Darbus pristatyti 

iki 25 d.  

D. Čeidienei,  

2 kab. 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

38.  5 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Mokymai Kėdainių rajono 9-12 klasių mokiniams 

„Interneto technologijos“. 
Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį 

(Patinka!)“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-016) yra 

finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 1 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ 

VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.  

 

Rūta Tiškuvienė 

 

Registruotis iki 4 

d.  tel: 52544 

arba el.paštu 

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Daugiau 

informacijos 

pridedama 10 

psl. 

 

39.  14 d. 15 val. 
Viešoji įstaiga 

„Laiptai į viltį“ 

(Didžioji g. 21)  

 Popietė VšĮ  „Laiptai į viltį“ nariams: 

„Aš ir mano vertybės“. 
 

Organizatoriai – Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Vilija Petkūnienė 

 

. 

40.  19 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Protų mūšis: Kėdainių „Ryto“, Juozo Paukštelio, ir 

„Aušros“  sveikatinimo  ir sporto pagrindinių mokyklų 6 

klasių mokiniams. 
 

Registruotis iki 

17d. 
pabrinkytegabrie

le@gmail.com 

http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:pabrinkytegabriele@gmail.com
mailto:pabrinkytegabriele@gmail.com
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Organizatoriai - Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Vilija Petkūnienė 

 

41.  24 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Protų mūšis: Kėdainių „Ryto“, Juozo Paukštelio, ir 

„Aušros“  sveikatinimo  ir sporto pagrindinių mokyklų 7 

klasių mokiniams. 

Organizatoriai - Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Vilija Petkūnienė 

Registruotis iki 

17d. 
pabrinkytegabrie

le@gmail.com 

42.  26 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Protų mūšis: Kėdainių „Ryto“, Juozo Paukštelio, ir 

„Aušros“  sveikatinimo  ir sporto pagrindinių mokyklų 8 

klasių mokiniams. 
 

Organizatoriai - Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Vilija Petkūnienė 

 

Registruotis iki 

17d. 
pabrinkytegabrie

le@gmail.com 

 

VI. MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

43.  25 d. 12 val. 
Šėtos gimnazija 

 (Kėdainių g. 1) 

 

Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokiniams. 

„Aš planuoju savo ateitį“. 

Lektoriai:  Neringa Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo 

karjerai konsultantė; Henrikas Vaicekauskas, direktorius, 

ugdymo karjerai konsultantas, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

 

44.  26 d. 12 val.  
Akademijos 

gimnazja 

 (Jaunimo  g. 2) 

 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos IV klasių mokinių 

ir  tėvų susitikimas su Kauno technologijos universiteto 

priėmimo skyriaus vadove Rūta Ivaškiene: 

„2014m. stojimo sąlygos, prašymų teikimas“. 

Organizatorė – Kėdainių r. Akademijos gimnazijos karjeros 

koordinatorė Neringa Kaziukaitytė. 
 

 

45.  Pagal atskirą 

grafiką 
Individualios konsultacijos mokiniams. Informacija  

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com  
 

VII. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

46.  13 d. 17,30 val.  

Labūnavos pagr. 

mokyklos Nociūnų 

skyrius 

Paskaita Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Nociūnų skyriaus mokinių tėvams:  

„Ko reikia, kad mūsų vaikų gabumai išsiskleistų?“ 
 

Lektorius – edukologijos mokslų magistras Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius.   

 

 

mailto:pabrinkytegabriele@gmail.com
mailto:pabrinkytegabriele@gmail.com
mailto:pabrinkytegabriele@gmail.com
mailto:pabrinkytegabriele@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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47.  24 d. 17  val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2) 

 

Užsiėmimas Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

tėvams ir mokiniams: 

„Kaip  galime pažinti save ir kitus?“. 
 

Lektoriai: Neringa Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo 

karjerai konsultantė; Henrikas Vaicekauskas, direktorius, 

ugdymo karjerai konsultantas,  Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba 
 

 

48.  26 d. 17.10 val. 
Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

(J.Kriščiūno g. 5) 

 

Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

"Kaštono" skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 

tėvams: "Kaip padėti vaikams savarankiškai valdyti 

konfliktus". 

Lektorės: priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

Jūratė Karanauskienė, socialinė pedagogė metodininkė 
Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

49.  27 d. 17  val.  
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių  g. 1) 

Paskaita  Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokinių 

tėvams: 

„Kaip galime padėti savo vaikams planuoti ateitį?“. 
 

Lektoriai: Neringa Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo 

karjerai konsultantė; Henrikas Vaicekauskas, direktorius, 

ugdymo karjerai konsultantas, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

Informacija 

tel.: 5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskien

e@gmail.com 

 

VIII. PARODOS 
 

50.  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 
 

 

51.  Vasario mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Tėvų ir vaikų foto darbų paroda 

„Pasaulis vaikų ir suaugusiųjų akimis“. 

Parodą rengė: vyr. auklėtoja Gražina Žiužnienė, vyr. auklėtoja 

Marytė Mockienė, Kėdainių  m/d „Puriena“. 
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

 

52.  Nuo 7 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokinių darbų paroda „Bateliai, parodykit kelią...“ 

Integruotas lietuvių kalbos ir dailės projektas. 
 

Organizatorės:  mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, 

mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė, mokytoja metodininkė 

Vaida Krasauskienė, vyresnioji mokytoja Jolanta 

Adukauskienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė  

mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 IX. INFORMACIJA 
 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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1. 2014 m. kovo mėn. vyks olimpiados ir konkursai: 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono etapas ( kovo 1 d.); 

 26-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapas  (kovo 4 d.); 

 Kėdainių rajono  4 –ųjų  klasių mokinių matematikos olimpiada ( kovo 5 d.);  

 Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada ( kovo 6 d.);  

 52- osios Lietuvos mokinių  chemijos  olimpiados respublikos etapas ( kovo 6-8 d.);  

 Rajono mokinių rusų kalbos 6-12 klasių meninio skaitymo konkursas  (kovo 14 d.); 

 3-iosios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados respublikos etapas ( kovo 15 d ); 

 Kėdainių rajono  2-4 klasių mokinių diktanto konkursas (kovo 18 d.); 

 Matematikos konkursas „Kengūra-2014“ (kovo 20 d.); 

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikos etapas ( kovo 28-29 d.);  

 Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada ( kovo 28 d.). 

2. Kovo 31 d. vyks diskusija apie Gerą mokyklą. Diskusijoje dalyvaus Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

specialistų komanda.  

Prašome rengtis diskusijai ir skaityti Geros mokyklos koncepciją (www.nmva.lt). Renginys nemokamas. 

Direktorius                 Henrikas Vaicekauskas 

 

 
                                                     
 

KĖDAINIŲ RAJONO LYDERIŲ KLUBAS 
www.centras.kedainiai.lm.lt  

 

2014 m. vasario mėnesį Kėdainių rajono lyderių klubui  

pirmininkauja Kėdainių Specialioji mokykla ir Labūnavos pagrindinė mokykla  

 

Kėdainių rajono lyderių klubo 2014 m.  

vasario  mėn. planas 

Laikas, vieta Renginio pavadinimas Pastabos 

17-18 d.  

9 val.  
Kėdainių 

specialioji mokykla  

(J.Basanavičiaus  

g. 99)  

Mokymai Kėdainių specialiosios mokyklos, Kėdainių 

„Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos, 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių 

r. Akademijos gimnazijos, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos, 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktorių 

pavaduotojams, metodinių grupių vadovams:  

„Lyderystės / vadybos pagrindai“.  
Mokymų turinys: 

1. Asmenybės tipai. 

2. Asmeninė valdymo sistema. 

3. Bendravimo menas. 

4. Komandinių santykių kūrimas. 

5. Vadovavimo stiliai. 

6. Vadovavimo sėkmės faktoriai. 

7. Darbuotojų krypčių formavimas (įvertinimo ir skatinimo 

procesas). 

8. Darbuotojų motyvacija bei motyvavimas. 

9. Efektyvi vidinė komunikacija. 

  

Kviečiame 

dalyvauti mokyklų 

direktorių 

pavaduotojus, 

metodinių grupių 

vadovus  

(4 - 5 dalyviai).  

 

Registracija  iki 

vasario 10 d. el. p.: 

audrone.stadalnykie

ne@kedainiai.lt  

 

Mokymus 

finansuoja projektas 

„Lyderių laikas 2“.  

 

 

http://www.nmva.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt
mailto:audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt
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18 d.  

9 - 14 val. 
Kėdainių 

Specialioji 

mokykla 

(J.Basanavičiaus  

g. 99) 

Seminaras Kėdainių specialiosios mokyklos, Kėdainių 

„Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos, 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių 

r. Akademijos gimnazijos, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos, 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktoriams ir lyderių 

komandoms:  

„Vadovo vaidmuo ir motyvacijos šaltiniai formuojant 

mokyklos mikroklimatą“. 

  

Lektorius – psichologas Evaldas Karmaza. 

 

Kviečiame 

dalyvauti mokyklų 

direktorius, lyderių 

komandų narius  

(8 - 10 dalyvių).  
 

Registracija  iki 

vasario 10 d. el. p.: 

ksim11@hotmail.co

m  
 

Seminaras 

mokamas. 

 

 

Kėdainių specialiosios mokyklos direktorius                                    Juozas Jančius  

 

9-12 klasių moksleivius kviečiame į būrelį  

„Interneto technologijos“ 

Projektas „PATINKA“ – asociacijos „INFOBALT“ ir Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) 

iniciatyva rengiamas pirmas ilgalaikis projektas, skirtas mokinių kūrybiniams įgūdžiams IT srityje lavinti. 

Projekto tikslas – užtikrinti skirtingų formų ir turinio būrelių (neformaliojo ugdymo), orientuotų į kūrybišką 

informacinių technologijų taikymą, plėtrą Lietuvoje.  

Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“ (projekto kodas VP1-2.2-

ŠMM-10-V-02-016) yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–

2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ 

VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.  

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vasario - gegužės mėnesiais 

vyks  programos „Interneto technologijos“ būrelio užsiėmimai. Programos 

trukmė – 48 akademinės valandos. Užsiėmimai vyks,  antradieniais ir 

ketvirtadieniais nuo 15 val. iki 16,30 val. Būrelio užsiėmimai nemokami. 

Užsiėmimų metu susipažinsite ir išmoksite kurti interneto svetainę 

naudodami interneto svetainių kūrimo įrankį -  turinio valdymo sistemą 

Joomla. 

Kuriamos svetainės temą rinksitės patys.  

Pirmas užsiėmimas vyks 2014 m. vasario 5 d. 15 val. Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos kompiuterių klasėje. 

mailto:ksim11@hotmail.com
mailto:ksim11@hotmail.com
https://www.facebook.com/projektaspatinka
http://www.infobalt.lt/lt/activities/initiatives/70
http://www.linma.org/
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Registruokitės tel: 5 25 44 arba el. paštu r.tiskuviene@gmail.com 

(Rūta Tiškuvienė). 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com

