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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. 

įsakymu Nr. V- 63 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  
 

2015 m. gegužės mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  4 d. 13 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g.18)  

Seminaras Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogams: 

„Kaip motyvuoti vaikus mokytis?”.  
 

Lektorė - psichologė Rasa Šimkonienė, Vilniaus Sietuvos 

progimnazija. 
 Aušra Nesterovienė 

Seminaras 

mokamas. 

 

2.  5 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras vokiečių kalbos mokytojams: 

„Ugdomosios aplinkos įtaka vaiko mokymuisi“. 

 

Lektorė - vyr. mokytoja Ramunė Misiūnienė, Kėdainių 

„Atžalyno” gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 

 

3.  5-7 d. 12 val.  
l/d „Vyturėlis“ 

(Josvainių g. 53)  

Seminaras l/d „Vyturėlis“ pedagogams:  

„Ikimokyklinio ugdymo pedagogo fizinės ir dvasinės 

sveikatos stiprinimas”.  
 

Lektorius – Arūnas Maliauskas, Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro lektorius. 
 Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 

 

4.  6 d. 14 val.  
Jaunimo ir 

suaugusiųjų 

mokymo centras 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52)  

Paskaita Kėdainių jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 

pedagogams:  

„Integravimo galimybės”.  
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, Kėdainių 

jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras. 
 Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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5.  6 d. 13, 30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras matematikos mokytojams, dėstantiems 5-8 

klasių mokiniams: 

„Darbo su įvairių gebėjimų mokiniais ypatumai“. 
  

Lektorius - matematikos projektų vadovas Valdas Vanagas, 

TEV leidykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 

6.  7, 21 d. 12 val. 
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g. 12 

A)  

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams:  

„Odos panaudojimo galimybės“. 
 

Lektorė - direktorė Vida Burbulienė, Kėdainių dailės 

mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė  

 

7.  8 d. 
išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40)  

Seminaras muzikos mokytojams ir meninio ugdymo 

vadovams:  

„Muzikinis ugdymas ikimokykliniame ir mokykliniame 

amžiuje. Klaipėdos ugdymo įstaigų patirtis”.  
 

 Neringa Vaicekauskienė 

Būtina registracija 

iki 1 d. . tel: 5 25 

44 arba el.paštu n. 

vaicekauskiene@ 

gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 18 Eur (62,15Lt) 

8.  11 d. 14 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g.18)  

NUKELIAMA 

Paskaita Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogams: 

„Neformaliojo kritinio mąstymo ugdymo galimybės”.  
 

Lektorė -  Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo 

konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė. 
 

Dalyvio mokestis 

– 1,5 Eur (5,18 Lt) 

9.  12 d.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

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

03-29). 

  

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 
  

 

10.  12 d. 9 val. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99)  

 

Seminaras Kauno miesto mokyklų  bibliotekininkams:   

„Bibliotekos vaidmuo specialiųjų  poreikių vaikų 

ugdyme”.  
 

Lektorės: mokytoja konsultantė Oksana Nečajeva, 

direktoriaus pavaduotoja Virginija Kairienė, bibliotekininkė 

Birutė Rimidienė, Kėdainių specialioji mokykla. 
 Neringa Vaicekauskienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 
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11.  14 d. 11 val. 
Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinė 

mokykla 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Darbas su socialinės rizikos šeimomis: pagalbos teikimas, 

konsultavimas. Atvejų analizė“.  
 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Aušra Žukauskienė, 

Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė 

mokykla;  vyresnioji socialinė pedagogė Jurgita Sinickienė, 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė 

mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 

 

12.  14 d. 10 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

NUKELIAMAS į 

rugsėjo mėn.  

Seminaras ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistams 

ir mokytojams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų 

turinčiais vaikais:  

„Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų kalbos ir 

komunikacijos ugdymo(si) ypatumai”: 

● Fizinės aplinkos paruošimas. 

● Tvarkaraščiai, taisyklės, mokymo metodai (ABA, PECS ir kt.) 

● Augmentinė - alternatyvioji komunikacija (paveikslėliai, 

simboliai). 

● Vizualinių mokymo priemonių naudojimas. 

● Globalaus skaitymo metodo taikymas. 

● Skatinimo sistemos taikymas. 

●  Metodinių priemonių naudojimas. 

 

Lektoriai - Kauno abilitacijos centro specialistų komanda.  
 

 Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 7 

d. tel: 5 25 44 arba 

el.paštu n. 

vaicekauskiene@ 

gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 15 Eur (51,79Lt) 

 

 

13.  14 - 29 d. 10 

val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Informacinių komunikacinių technologijų kursai 

besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 
TECHNOLOGINĘ dalį. 

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

03-29.  
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

Individualus 

mokymas 

14.  15 d. 12 val. 
Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

(Kauno g. 26)  

 

Seminaras kūno kultūros mokytojams:   

„Petankės žaidimas kūno kultūros pamokoje”.  
 

Lektorius - mokytojas metodininkas Robertas Kaselis, 

Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija. 
  

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 

 

15.  16-17 d.  
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras (S. Dariaus ir 

S. Girėno g. 52) 

Seminaras mokytojams, turintiems teisę dirbti pagal 

neformaliojo vaikų švietimo programą: 

„Įvadas į robotiką“. 

 

Lektoriai: generalinis direktorius Saulius Vasiliauskas, Ieva 

Jonaitytė, Kristijonas Vasiliauskas, Baltic Orbis, Vilnius. 

 
Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 
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16.  18 d. 8,45 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras viešojo sektoriaus institucijų atstovams, 

mokytojams, mokiniams: 

„Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo 

paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje. Informacinės 

sistemos JAVAKIS pristatymas”. 
Turinys: 

1. Vaikų informavimas ir konsultavimas. 

2. Įtėvių, globėjų informavimas ir konsultavimas. 

3. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų teikiamų projektų 

priėmimas ir administravimas. 

4. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojų 

kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas. 
 

Lektorius - JAVAKIS sistemos ekspertas Žydrūnas Šipka. 
 

Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki 15 

d. tel: 5 25 44 arba 

el.paštu 

r.tiskuviene@ 

gmail.com 

 
Jaunimo reikalų 

departamento projektas 
,,Jaunimo ir vaikų 

konsultavimo bei 

informavimo paslaugų 
teikimas viešojoje e-

erdvėje“. 

17.  18 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras vaikams ir jaunimui, NVO ir jaunimo 

darbuotojams: 

„Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo 

paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje. Informacinės 

sistemos JAVAKIS pristatymas”. 
Turinys: 

1. Jaunimo informavimas ir konsultavimas. 

2. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų teikiamų projektų 

priėmimas ir administravimas. 

3. Kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas. 
 

Lektorius - JAVAKIS sistemos ekspertas Žydrūnas Šipka. 
 

Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki 15 

d. tel: 5 25 44 arba 

el.paštu 

r.tiskuviene@ 

gmail.com 

 
Jaunimo reikalų 

departamento projektas 

,,Jaunimo ir vaikų 

konsultavimo bei 
informavimo paslaugų 

teikimas viešojoje e-

erdvėje“. 

18.  18 d. 13.30 val. 
Vilainių m/d 

„Obelėlė” 

(Melioratorių g. 26) 

Paskaita Kėdainių rajono Vilainių mokyklos - darželio 

„Obelėlė“ pedagogams: 

„Dalyvavimo eTwinning programoje galimybės ir 

privalumai”. 
 

Lektorė - auklėtoja metodininkė Rasa Simonavičienė, 

Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka”. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 

 

19.  18 d. 12 val. 
Šeteniai 

Paskaita lietuvių kalbos mokytojams:   

„Tėvynės paieškos Česlovo Milošo kūryboje”.  
 

Lektorės: mokytoja ekspertė Virginija Savickienė, mokytoja 

metodininkė Audronė  Praškevičienė, mokytoja metodininkė 

Dalia  Pabarčienė,  mokytoja  metodininkė   Zita  Rosteikienė, 

mokytoja metodininkė Aldona  Šliažaitė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 
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 Neringa Vaicekauskienė 

 

20.  19 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

NUKELIAMAS 

Seminaras užsienio kalbų ir pradinių klasių mokytojams, 

dirbantiems pagal ankstyvojo užsienio kalbų mokymo 

programą: 

„Disciplinos palaikymo metodai užsienio kalbos pamokose 

pradinėje mokykloje”. 
 Turinys:  

1. Temos problemiškumas. Pažintis su Lietuvoje žinomais ir naudojamais 

drausmės palaikymo klasėje pavyzdžiais. 

2. Teorinis ir praktinis susipažinimas su drausmės stiprinimo metodais. 

3. Individualių metodų kūrimas, atsižvelgiant į praktinius poreikius. 

 

Lektorė - mokytoja metodininkė Jolanta Žygienė, Kauno 

Panemunės pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Būtina registracija 

iki 14 d. tel: 5 25 

44 arba el.paštu 

a.nesteroviene@g

mail.com Dalyvio 

mokestis – 12 Eur 

(41,43 Lt) 

21.  21 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras pedagogams, planuojantiems dirbti vaikų 

vasaros stovyklose: 

„Pirmosios pagalbos mokymai”. 
(kursų programa patvirtinta SAM ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 

V-69) 

Turinys: 

1. Gyvybės požymiai, gaivinimo pagrindai ir technika, vaikų, nėščiųjų ir 

pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai, stresas ir pirmoji psichologinė 

pagalba mėginusiam nusižudyti. 

2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis 

gaivinimas. 

3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka netekusiam sąmonės, užspringusiam, 

skendusiam, patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir 

sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, patyrusiam elektros traumą, 

paveiktam žaibo, ištiktam saulės smūgio, sušalusiam, nudegusiam, įkąstam 

vabzdžio ar gyvūno, ištiktam anafilaksijos, saugaus nukentėjusiojo 

gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio 

pirmąją pagalbą apsaugos priemonės. 

4. Žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas 

gabenimui. 

 

Lektorė - Virginija Juozapaitytė, Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo 

specialistė. 
Rūta Tiškuvienė 

Būtina registracija 

iki 15 d. tel: 5 25 

44 arba el.paštu 

r.tiskuviene@ 

gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 7,21 Eur (24,89 

Lt.) 
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22.  21 d. 9 val. 
Kauno maisto 

pramonės ir 

prekybos centras 

(Poškos g. 23) 

Seminaras Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centro viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo 

centro bendruomenei: 

„Užsienio šalių patirtis viešojo maitinimo profesinio 

mokymo srityje”. 
 

Lektoriai: profesijos vyr.mokytoja Vilija Bakutytė, profesijos 

vyr.mokytoja Audronė Alminienė, profesijos mokytoja 

metodininkė Ingrida Šlikienė, Kėdainių profesinio rengimo 

centras; profesijos mokytoja metodininkė Sonata Tutlienė, 

profesijos mokytoja metodininkė  Rimantė Pikšrienė, Kauno 

maisto pramonės ir prekybos centras. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

( 2,00 Lt) 

 

23.  22 d.  
išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40)  

Seminaras istorijos mokytojams:  

„Žemaitijos etnografinio regiono kultūrinis ir istorinis 

paveldas dėstant Lietuvos istoriją”.  
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Vilma Domkutė, Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė mokykla 
 Neringa Vaicekauskienė 

Būtina registracija 

iki 14 d. tel: 5 25 

44 arba el.paštu n. 

vaicekauskiene@ 

gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 18 Eur (62,15 

Lt.) 

24.  22 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40)  

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams:  

„Ugdomojo proceso planavimas ir realizavimas iš vaiko 

perspektyvos ikimokykliniame ugdyme”.  
 

 

Lektorė – dr. Birutė Autukevičienė, Lietuvos edukologijos 

universitetas. 
 Neringa Vaicekauskienė 

Būtina registracija 

iki 14 d. tel: 5 25 

44 arba el.paštu n. 

vaicekauskiene@ 

gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 14 Eur (48,34 

Lt.) 

25.  25 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Aktyvaus skaitymo ir konspektavimo metodai. Jų 

taikymas pamokose”.  
Turinys: 

1.Aktyvaus skaitymo ir efektyvaus skaitytojo samprata.  

2. Keturi aktyvaus skaitymo metodų  akcentai. 

3. Mokomės klausti - ar tai svarbu ir kodėl? 

4. Praktinė veikla: pamokos, kurioje bus integruota užduotis, planavimas. 

5. Ką sužinojau ir ką taikysiu? 

 

 

Lektorė - Viltė Gridasova, komunikacinės verslo anglų kalbos 

studijų programų kuratorė, Vilniaus kooperacijos kolegija.  
 

Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 21 

d. tel: 5 25 44 arba 

el.paštu 

a.nesteroviene @ 

gmail.com 

Dalyvio mokestis 

–14 Eur (48,34 Lt) 

 

Dalyviai turi 

atsinešti bendrųjų 

programų kopiją, 

mokymosi 

medžiagą 

(vadovėlius, 

pratybas), kurią 

naudoja 

pamokose. 
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26.  26 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras pedagogams, planuojantiems dirbti vaikų 

vasaros stovyklose: 

„Higienos įgūdžių mokymai”. 
(kursų programa patvirtinta SAM ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 

V-69). 

Turinys: 

1. Teritorijos ir patalpų naudojimo higiena (patalpų vėdinimo, šildymo, 

apšvietimo, vandentiekio ir kanalizacijos, teritorijos ir patalpų valymo ir 

dezinfekcijos, buities atliekų surinkimo ir išvežimo reikalavimai). 

2. Pūslelinės, niežų, pedikuliozės, grybelinių ir bakterinių odos ligų 

profilaktika. 

3. Ypač pavojingų infekcijų, užkrečiamųjų kvėpavimo sistemos ir 

virškinimo sistemos ligų profilaktika. 

4. Darbo drabužių higienos reikalavimai, profilaktinio sveikatos tikrinimo ir 

skiepų reikšmė ligų profilaktikai. 

5. Triukšmo, vibracijos ir kitų profesinės rizikos veiksnių įtaka sveikatai, 

profilaktikos priemonės. 

6. Geriamojo, prausimuisi naudojamo ir maudyklų vandens higienos 

reikalavimai. 

7. Vandens, skalbinių ir darbo įrankių dezinfekcijos įgūdžių formavimas. 

8. Asmeninės higienos įgūdžių formavimas. 

9. Lytiškai plintančių ligų, ŽIV/AIDS, hepatito B ir hepatito C profilaktika. 

10. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai, priklausomybių 

profilaktikos priemonės. 

 

Lektorė - Virginija Juozapaitytė, Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo 

specialistė. 
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki 21 

d. tel: 5 25 44 arba 

el.paštu 

r.tiskuviene@ 

gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 5,77 Eur (19,92 

Lt.) 

27.  29 d. 
išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras ugdymo įstaigų bibliotekininkams: 

„Didžiųjų Lietuvos mokslo įstaigų bibliotekos - 

komunikacijos ir kultūros sklaidos  įstaigos“. 

 

Lektoriai: Rima Burbaitė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

bibliotekininkė, Judita Kišonaitė, Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos bibliotekininkė. 
Rūta Tiškuvienė 

Dalyvio mokestis 

– 15 Eur (51.79 

Lt.) 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

28.  Gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji 

ugdymosi poreikiai (pagal išankstinę registraciją). 

  
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

 

29.  Gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

  

Atliekamas brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas tyrimas. 

Svarbu: atvykstant turėti gimimo liudijimo kopiją. 

Primename, kad vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 

sueina septyneri metai, brandumas nėra vertinamas. 
  

Arūnė Jakutienė 

Būtina 

registracija 
tel.: 5 13 46 arba 

el.p.: 

a.psichologe@gm

ail.com 
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III. METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

 

30.  13 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Ugdymo karjerai koordinatorių  pasitarimas. 

Darbotvarkėje: vykdyto projekto ir ateities veiklų aptarimas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

31.  15 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

Neringa Vaicekauskienė 

Kviečiame 

atsinešti dar 

nepristatytas 

metodines 

priemones. 

32.  18 d. 12 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2) 

Atvira integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka III 

klasėje: 

„Biblinis kontekstas samprotavimo rašinyje”. 
 

Pamoką veda: mokytoja metodininkė Ina Krasauskienė, 

mokytoja metodininkė Zita Kairaitytė, Kėdainių rajono 

Akademijos gimnazija. 

 

33. D Data bus 

patikslinta 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Konsultacija ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams dėl 

2016 – 2017 m.m. bendrojo ugdymo planų. 

Numatoma kviesti ŠMM atstovą. 

 

Organizatorės: direktorės pavaduotoja Asta Krasauskienė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija, direktorės pavaduotoja Neringa 

Širkienė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 

34.  2 d. 11 val. 
ŠU 

(P.Višinskio g. 25, 

Šiauliai) 

Išvykstama  9 val. nuo 

Švietimo pagalbos 

tarnybos 

Lietuvos 6-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. 
 

 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja rajono 

6-8 klasių 

mokinių 

komanda 

35.  5 d. 9 val. 
 

13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40)  

Kėdainių rajono 8- ų klasių mokinių chemijos olimpiada. 
 

Kėdainių rajono 8- ų klasių mokinių chemijos olimpiados 

darbų vertinimas. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras.ked 

ainiai.lm.lt/konk 

ursai 

iki 4 d 

36.  8 d. 12 val. 
Kauno kolegijos 

Kėdainių Jonušo 

Radvilos studijų 

centras (J. 

Basanavičiaus g. 4) 

Kėdainių rajono 6 ir 8  klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas.   
 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras.ked 

ainiai.lm.lt/konk 

ursai iki 5 d 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS, MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
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37.  8 d. 12 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

 (Vilniaus g. 11) 

 

8-11 klasių mokinių protų mūšio „Labirinte su Biblija” 

 I etapas. 

 

Organizatorės: mokytoja metodininkė Sandra Palubeckė, 

Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla, Jolanta Paukštienė, 

Šv.Juozapo parapija. 

 

 

Renginio trukmė 

- 1,5- 2 val. 

Komandoje - 5 

dalyviai. 

Laimėtojai 

dalyvaus II protų 

mūšio etape 

Kaune. 

Registracija tel.: 

8 646 19151 

(Jolanta) 

38.  20 d. 15 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono mokinių tarybos pasitarimas. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

 

 

VI. PARODOS 

 

39.  balandžio 20 - 

gegužės 29 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Pradinio ugdymo mokinių dailės, technologijos darbelių 

paroda „Mama, tu mano širdies dalelė”, skirta Motinos 

dienai. 

 

Parodos organizatorius - rajono pradinio ugdymo metodinio 

būrelio taryba. 

 

 

40.  gegužės  

6 - 29 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos „Kaštono” 

skyriaus stendinių pranešimų paroda. 

 

Pranešimus parengė: vyr. auklėtoja Rita Čemalonskienė, 

skyriaus vedėja Danutė Deimantavičienė, auklėtoja 

metodininkė Audra Falkauskienė, auklėtoja Gražina 

Kulnickienė, vyr. auklėtoja Gražina Kablienė, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė metodininkė Jūratė Karanauskienė, vyr. 

auklėtoja Palmira Vansevičienė. 

 

 

41.  gegužės 13 - 

birželio 12 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

7-12-klasių mokinių parodos-konkurso  „Gimtasis miestas 

miniatiūrose” 1-asis etapas. 

 

Parodos organizatorius - rajono dailės metodinio būrelio 

taryba. 

 

42.  gegužės 

mėn. 
Josvainių 

gimnazijos 

Pernaravos skyrius 

(Jadvygos Juškytės 

g. 33, Pernarava) 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos 5-10 klasių 

mokinių dailės kūrybinių darbų paroda.  

 

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto” pagrindinė mokykla. 
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43.  gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos dailės mokytojos 

Audronės Rudienės tapybos darbų paroda „Formų 

istorijos“. 

Danutė Čeidienė 

 

 

44.  gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių mokyklos - darželio „Puriena” ugdytinių 

darbelių paroda „Tas paukštelių gražumas”. 

Parodą parengė - vyresnioji auklėtoja Gražina Žiužnienė, 

Kėdainių mokykla - darželis „Puriena”. 

Danutė Čeidienė 

 

 

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

45.  7 d. 9.30 val. 
lopšelis - 

darželis 

„Aviliukas” 

(P. Lukšio g. 9a) 

Pramoga - viktorina Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ 

ir Kėdainių lopšelio - darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinio 

amžiaus vaikams:  

„Guli zebras ant keliuko ir nebijo jis ratukų“. 
  

Organizatoriai: Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ 

pedagogai. 
 

 

46.  7 d. 10 val. 
mokykla- darželis 

„Vaikystė” 

(Mindaugo g. 21)  

 

Renginys 4-5 metų vaikams „Močiutės skrynią atvėrus“ . 
 

Dalyviai: lopšelio -darželio  „Varpelis“ ir  lopšelio- darželio 

„Vyturėlis”  vaikai. 

Organizatorius - mokyklos-darželio „Vaikystė“ pedagogų 

komanda. 
 

 

47.  7 d. 10 val. 
Specialioji 

mokykla 

(J.Basanavičiaus 

g.  99)  

 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, popietė 

„Pavasario linksmybės“.  
 

Organizatorės:  mokytoja metodininkė Dalia Kvederienė, 

mokytoja metodininkė Rita Kairienė, mokytoja metodininkė 

Daina Jonavičienė, vyr. specialioji pedagogė Janina Dautartienė, 

Kėdainių specialioji mokykla. 
 

Nuostatai išsiųsti į 

mokyklas. 

48.  13 d. 12 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18)  

 

Renginys „eTwinning diena”, skirtas tarptautinės eTwinning 

programos 10-mečiui. 

Organizatorius - Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogų 

komanda. 

 

49.  19 d. 10 val. 
Miesto stadionas  

 

Kėdainių rajono priešmokyklinių ugdymo grupių ugdytinių 

futbolo turnyras „Pirmasis įvartis”. 

Organizatoriai: Kėdainių lopšelis - darželis „Pasaka”, Kėdainių 

lopšelis-darželis „Žilvitis”, Kėdainių lopšelis-darželis 

„Aviliukas, Kėdainių mokykla-darželis „Obelėlė”. 

 

 

VIII. INFORMACIJA 
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1. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje (Didžiosios Rinkos 

aikštė 11)  gegužės 5 d. (antradienį) 13 val.  Vilniaus universiteto dėstytojas dr. Audrius Valotka skaitys 

paskaitą „Kalbos gyvybė skaitmeniniame amžiuje“. Renginys skiriamas Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai. Kviečiami dalyvauti lietuvių kalbos, istorijos mokytojai, vyresnių klasių mokiniai bei visi 

pageidaujantys. 

2. Kėdainių sporto centro renginiai pridedami 11 psl. 
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Renginiai Kėdainių sporto centre 2015 m. gegužės mėn. 
 

 Data, vieta   Renginys   Dalyvauja  Atsakingas  

 2015.05.02 . 11.00 val.  

,,Gegučių“ parkas 

2014 - 2015 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio finalinės kroso 

estafečių varžybos  

Lietuvos komandos Z.Peleckiene  

B. Šimokaitis  

 

2015.05.05 . 10.00 val. 

 Akademijos gimnazija 

2014 - 2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio turizmo varžybos  

Bendrojo lavinimo 

mokyklos 

 B. Šimokaitis  

 

 2015.05.07 . 9.00 val. 

Miesto stadionas 

 2014 - 2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio lengvosios atletikos 

rungčių varžybos  

Bendrojo lavinimo 

mokyklos 

 B. Šimokaitis  

 

 2015.05.12 . 9.30 val. 

  Krakių gimnazija 

2014 - 2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų virvės traukimo varžybos  

Kaimo gimnazijos ir 

pagrindinės mokyklos 

 B. Šimokaitis  

  

 2015.05.14 . 9.00 val. 

Miesto stadionas 

 2014 - 2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio keturkovės varžybos  

Gimnazijos ir miesto 

pagrindinės mokyklos 

 B. Šimokaitis  

 

 

Vieta ir laikas gali keistis. 


