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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. 

įsakymu Nr. V-79 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  

2015 m. lapkričio mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  4 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams: 

„Pasidalytoji lyderystė. Komandos formavimas, 

besimokančiųjų organizacijos tobulinimas“ (1-asis 

seminaras. Viso – 4 seminarai). 
 

Lektorius - Audrius Matiukas, VšĮ „Mokyklų tobulinimo 

centras“ vadybos programų lektorius, PRIMUM ESSE 

mokymo konsultantas, sertifikuotas koučingo specialistas, 

sertifikuotas švietimo konsultantas. 
 Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

Dalyvio mokestis 

– 30,00 EUR 

2.  4 d. 13 val. 
Šėtos seniūnija 

(Kėdainių g.6) 

 

 

Seminaras Šėtos socialinio centro darbuotojams: 

,,Žaidimų terapijos taikymas socialinės rizikos šeimoms". 
 

Lektorė -  vyr. specialioji pedagogė Jolita Kšenavičienė, 

Kėdainių profesinio rengimo centras. 
 

                                                                       Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

3.  4 d. 14.30 val. 
Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g.19) 

 

Paskaita Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

pedagogams: 

„Destruktyvaus mokinio elgesio valdymas“. 
 

Lektorės: vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Kaselienė  ir 

vyresnioji specialioji pedagogė Gitana Danilevičienė, Kėdainių 

rajono Josvainių gimnazija. 
                                                                       Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

4.  10 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams: 

„Vadovo vaidmuo inicijuojant pokyčius, kuriant efektyvią 

mokyklą“ (1-asis seminaras. Viso – 4 seminarai). 
 

Lektorius - Audrius Matiukas, VšĮ „Mokyklų tobulinimo 

centras“ vadybos programų lektorius, PRIMUM ESSE 

mokymo konsultantas, sertifikuotas koučingo specialistas, 

sertifikuotas švietimo konsultantas. 
 Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

Dalyvio mokestis 

– 30,00 EUR 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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5.  11 d. 10  val. 
l/d „Žilvitis“ 

(Respublikos  g. 2) 

Seminaras Kėdainių l/d „Žilvitis“ pedagogams: 

„Elgesio ir emocinių problemų turinčių vaikų ugdymas“. 

Lektorius - psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

6.  17 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras kūno kultūros mokytojams: 

„Kūno kultūros, sporto, sveikos gyvensenos žinių 

perteikimas kūno kultūros pamokose“. 

Lektorė -  mokytoja metodininkė Inga Gliožaitienė, Kauno 

rajono sporto mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 

12 d. tel.5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 5,00 EUR 

7.  17 d. 14 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

 „Pagalba mokiniui renkantis profesiją“. 
 

Lektorės: Vilma Paulauskienė, neformaliojo ugdymo ir 

pagalbos mokiniui skyriaus vedėja, socialinė pedagogė Jūratė 

Daukšienė, psichologė Jūratė Arlauskienė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija.  
                                                                                       Aušra Nesterovienė 

 

 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

8.  18 d. 13.30 val. 
Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

 (J. Kriščiūno g. 5) 

  

Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyriaus, Šėtos socialinio ir ugdymo centro ir 

Krakių gimnazijos „Bitutės“ skyriaus ikimokyklinio 

ugdymo pedagogams: 

„Kaip stebėti ir vertinti vaikų ugdymosi pasiekimus bei 

pažangą. Problematika ir aktualijos“. 

Lektorė -  Ijola Petrauskienė, Kėdainių rajono Šėtos socialinio 

ir ugdymo centro direktorės pavaduotoja. 

Organizatorės: skyriaus vedėja Danutė Deimantavičienė, 

auklėtoja metodininkė Audra Falkauskienė, auklėtoja Gražina 

Kulnickienė, Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius. 
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

9.  18 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

  

Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

EDUKACINĘ dalį (įvadinis seminaras). 

Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-

555, 2007-03-29. 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 
 

Būtina 

registracija iki   

16 d. tel.5 25 44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@g

mail.com 

Dalyvio 

mokestis – 

12,00 EUR 

10.  19 d. 12 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

 (S.Dariaus ir 

S.Girėno g.52) 

 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Socialiniai žaidimai - aktyvūs mokymo(si) metodai 

socialinio pedagogo veikloje“. 
 

Lektorės: vyr. mokytoja Laura Paulauskienė, vyr. socialinė 

pedagogė Vilma Pilkienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras.  
                                                                                       Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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11.  25 d. 13 val. 
l/d “Varpelis” 

(Pavasario g. 8) 

Paskaita Kėdainių l/d „Varpelis“ auklėtojoms: 

„Microsoft Windows7 ir Office 2010 programų galimybės. 

Google įrankių naudojimas”. 
 

Lektorė - Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 
 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

12.  25 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras vokiečių kalbos mokytojams: 

„Kūrybinis darbas su tekstu“. 

Lektorė – vyr. mokytoja Ramunė Misiūnienė, LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazija. 
 

                                                                                        Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

13.  25 d. 10 val. 
l/d“Aviliukas“ 

(P.Lukšio g. 9 A) 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Pedagogo veikla padedant vaikui ugdytis kūrybiškumą ir 

saviraišką“. 

Lektorės: direktorės pavaduotoja Laima Kanienė, mokytoja 

ekspertė Jurgita Urnižienė, auklėtoja metodininkė, meninio 

ugdymo pedagogė Rasa Dmuchovskienė, Kauno lopšelis-

darželis „Daigelis“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 

19 d. tel.5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvių skaičius 

ribotas. 

 

Dalyvio mokestis 

– 10,00 EUR 

 

14.  26 d. 12 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

 (Chemikų g. 30) 

Lyderystės forumas:  

„Kuriame sveiką mokyklą. Mokinių individualios pažangos 

(įsi)vertinimo bei socialinių kompetencijų ugdymas“. 
Forume bus pristatytas LSU Kėdainių “Aušros” progimnazijos leidinys 

“Kuriame sveiką mokyklą” ir analizuojamos mokinių individualios 

pažangos (įsi)vertinimo bei socialinių kompetencijų ugdymo praktikos.  
 

Forumo rengėjas – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

bendruomenė.  
Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 

20 d. tel.5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Kviečiame 

dalyvauti po 3 

atstovus iš 

kiekvienos 

mokyklos.  

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

15.  27 d. 10 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras mokyklų bibliotekininkams, kalbų mokytojams, 

pageidaujantiems pedagogams: 

„Naujų medijų kalba: tinklaveikos visuomenės ir 

skaitmeninės kultūros iššūkiai“. 
Turinys: 

 Tinklaveikos visuomenės samprata. Skaitmeninė kultūra, jos 

produktai ir vartotojai; 

 Spausdintinio puslapio/kompiuterio ekrano sąveika. Rašome ir 

skaitome kitaip: F-modelio taikymas; 

 Tapatybės paieškos tarp fizinio ir virtualaus pasaulio erdvių. 

Vaizdų kalba – kokie vertėjai paklausiausi skaitmeninėje 

kultūroje? 

 

Lektorė – prof. dr. Vilmantė Liubinienė, KTU socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir 

tarpkultūrinės komunikacijos katedra. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki   

20 d. tel.5 25 

44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@g

mail.com 

Dalyvio mokestis 

– 8,00 EUR 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
r.tiskuviene@gmail.com
r.tiskuviene@gmail.com
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16.  27 d. 11 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų g.30) 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: 

„Netradicinis fizinis aktyvumas pradiniame ugdyme. 

Kamuolių žaismas ir pratimai porose“. 
 

Lektorius – doc.dr. Arūnas Emeljanovas, LSU sporto 

edukologijos fakultetas. 
                                                                                       Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 

23 d. tel: 5 25 44 

arba el. paštu: 

a.nesteroviene @ 

gmail.com  

 Dalyvio 

mokestis –  

12,00 EUR 

17.  28 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (1-asis seminaras. Viso – 6 

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

2007-12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 

redakcija. 
  

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 

20 d. tel. 5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio mokestis 

už vieną 

seminarą –  

12,00 EUR 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

18.  Lapkričio mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

● Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos;   

● LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos;  

● Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos;   

● Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos;  

● Kėdainių specialiosios mokyklos; 

● Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė”;  

● Kėdainių l/d „Vyturėlis“.  
 Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė,  

Jurgita Vaitelytė, Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė  

 

 

19.  Gruodžio mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

● Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos;   

● Kėdainių „Ryto” progimnazijos;  

● Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės mokyklos;   

● Kėdainių rajono Surviliškio V. Svirskio  pagrindinės 

mokyklos. 
 Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė,  

Jurgita Vaitelytė, Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

  

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

lapkričio  25 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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III. METODINIAI IR KT. PASITARIMAI, ATVIROS VEIKLOS, DISKUSIJOS 

 

20.  3 d. 10  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Susitikimas su Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriumi, mero pavaduotoja, rajono 

tarybos švietimo komiteto pirmininku, Švietimo skyriaus 

vedėja, Švietimo centro direktore. 
Susitikimo tikslas – susipažinti su Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos veikla.  

Susitikime kviečiami dalyvauti Kėdainių r. savivaldybės mero 

pavaduotoja, administracijos direktorius, rajono tarybos švietimo ir 

kultūros komiteto pirminkas, Švietimo skyriaus vedėjas. 

 

21.  10 d. 14.30  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos  pasitarimas. 
  

Neringa Vaicekauskienė 

 

22.  11 d. 14.30  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokytojų, atsakingų už ugdymą karjerai mokykloje, 

metodinis pasitarimas. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

23.  12 d. 14.30  val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvavimas 

būtinas. 

24.  17 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Apskrito stalo diskusija: 

„Pagalbos efektyvumas šeimai dirbant komandoje“.  
 

 

Projekto vadovė Dalia Šeliakienė 

Dalyvauja LR 

SAM finansuo-

jamo projekto 

„Vaiko sveikata 

šeimos rate“ 

vykdytojai. 

25.  17 d. 12 val. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus  g. 

99) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

26.  17 d. 13 val. 
l/d “Žilvitis” 

(Respublikos  g. 2) 

Atviros veiklos Kėdainių lopšelyje - darželyje „Žilvitis“: 

„Veiklos organizavimas priešmokyklinio ugdymo 

grupėje“. 
 

Organizatorė - Audra Pakštienė, Kėdainių lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ direktorės pavaduotoja. 
 

 

27.  Datą ir vietą 

pranešime 

vėliau 

Apskrito stalo diskusija: 

„Pagalbos efektyvumas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. Projekto patirtis“. 

  
Projekto vadovė Dalia Šeliakienė  

 

Dalyvauja 

sveikatos 

projekto „Noriu 

daugiau pažinti ir 

pajausti pasaulį“ 

vykdytojai. 

28.  19 d. 10 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras  

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g.52) 

 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 



6 

 

29.  23 d. 10.30 val. 
l/d “Varpelis” 

(Pavasario  g. 8) 

Animacinės - edukacinės priemonės „SaulyTučiai“ 

pristatymas rajono logopedams ir pedagogams.  
 

Veiklą organizuoja: logopedė metodininkė Laisvė Sarulienė ir 

direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Miliškevičienė, 

Kėdainių lopšelis - darželis „Varpelis“. 

 

Būtina 

registracija iki 

17 d. tel.5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

30.  21 d.  
Klaipėdos 

universiteto Menų 

fakultetas 

(K. Donelaičio  g. 4, 

Klaipėda) 

4-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados respublikos 

etapas. 
 

Dalyvauja - Gintarė Kučiauskaitė, Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos II klasės mokinė. 
Danutė Čeidienė 

 

Mokinės ir 

lydinčios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka Kėdainių 

švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 

 

V. TĖVŲ, SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

 

31.  3 ir 10 d. 
Gudžiūnų seniūnija 

 

Paskaitos tėvams: 

 „Vaiko psichosocialinė ir emocinė raida”; 

 „Fizinio aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikai“; 

 „Ligų profilaktika“, „Sveika mityba“, „Asmens 

higienos įgūdžių formavimas vaikams“; 

 „Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei 

sveikatai“. 

Lektoriai: psichologė Arūnė Jakutienė, neformaliojo vaikų 

švietimo konsultantė Aušra Nesterovienė, vyr. socialinė 

pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba; vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Aida 

Butkienė, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras.  
Projekto vadovė Dalia Šeliakienė 

 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas 

„Vaiko sveikata 

šeimos rate”. 

 

32.  12 d. 15 val. 
Vaikų globos namai 

„Saulutė“ 

(Vydūno g. 6) 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų 

dienos centro bendruomenei:  

„Pozityvi tėvystė“. 

Lektorė - Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos vyr. socialinė pedagogė. 
 

 

33.  16 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojo metodininko 

Lino Mankaus vadovaujamų gimnazistų diskusija: 

„Kodėl mums aktuali pabėgėlių tema?“  

(Renginys skirtas Suaugusiųjų švietimo savaitei).  
 

 

Kviečiame 

dalyvauti 

mokinius, 

istorijos ir 

pilietinio ugdymo 

mokytojus.  

34.  19 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita suaugusiems:  

„Elektroninių bendravimo priemonių teikiamos 

galimybės“. 

 (Renginys skirtas Suaugusiųjų švietimo savaitei).  

Kviečiame 

dalyvauti 

pageidaujančius. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 
 

35.  20 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kūrybinės dirbtuvės: 

„Dalinkime artimui šventinį palinkėjimą“. 

(Renginys skirtas Suaugusiųjų švietimo savaitei).  
 

Užsiėmimą veda - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.  

Kviečiame 

dalyvauti 

pageidaujančius. 

36.  20 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita: 

„Kartų problemos. Tėvai ir jų vaikai“. 

 (Renginys skirtas Suaugusiųjų švietimo savaitei).  
 

Lektorė – psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
 

Kviečiame 

dalyvauti 

pageidaujančius. 

37.  24 d. 17 val. 
Vaikų globos namų 

„Saulutė“  

(Vydūno g. 6) 

Praktiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai Kėdainių vaikų 

globos namų „Saulutė“  laikino apgyvendinimo namų 

bendruomenei:  

„Jausmai ir jų raiška šeimoje“. 
 

Užsiėmimus veda - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.  
 

 

 
VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

38.  3 ir 10 d. 
Gudžiūnų seniūnija 

 

Užsiėmimai paaugliams: 

 „Socialinių įgūdžių formavimas”; 

 „Asmens higienos įgūdžių įtvirtinimas”. 

Lektoriai: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba; Aida Butkienė, Kėdainių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros specialistė. 

 

Užsiėmimai vaikams: 

 „Smagios mankštelės“; 

 „Kūrybinių - pažintinių gebėjimų lavinimas“. 

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

gimnazija; auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, 

Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“. 
 

Projekto vadovė Dalia Šeliakienė 

 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas 

„Vaiko sveikata 

šeimos rate”. 

 

39.  5 d. 15.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

 

Konsultacija Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ 

auklėtiniams: 

„Asmeninių ir socialinių įgūdžių tobulinimas“. 

 

Konsultuoja - neformaliojo vaikų švietimo konsultantė Aušra 

Nesterovienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
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40.  16 d. 15.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybai:  

„Antidiskriminacija, tolerancija ir pagarbos kitam 

ugdymas“. 
 

Mokymus veda - rajono mokinių tarybos pirmininko 

pavaduotoja Birutė Jankauskaitė, Kėdainių šviesioji gimnazija.  
Vilija Girdauskaitė 

 

 

41.  19 d. 14 val. 
Truskavos 

pagrindinė mokykla 

(Liepų g.1, 

Truskava) 

Mokymai Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės 

mokyklos mokinių savivaldos nariams:  

„Mokinių interesų atstovavimas. Savanorystė”.  

Mokymus veda: rajono mokinių tarybos narės Indrė 

Liaugminaitė, Birutė Jankauskaitė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija.  
Vilija Girdauskaitė 

Rajono 

savivaldybės 

finansuojamas 

projektas 

„Kėdainių rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

savivaldų 

šturmas“. 

 

42.  21 d.  
Vilniaus 

savivaldybė 

Konstitucijos pr. 3, 

Vilnius 

 

Konferencija „Kompetencijų stiprinimas darbe su 

savanoriais”. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Dalyvauja 

Kėdainių rajono 

mokinių tarybos 

atstovai ir 

savanoriai 

43.  24 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Forumas rajono mokyklų savivaldų institucijoms: 

„Mokinių savivaldos -  kokios yra ir kokios galėtų būti? ”. 

 

Organizatorius – rajono mokinių taryba. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Kviečiami 

dalyvauti 

mokyklų 

savivaldų  

koordinatoriai ir 

2-3 nariai. 

44.  26 d.  
Vilniaus jaunimo 

informavimo 

centras 

(Konstitucijos pr. 3, 

Vilnius) 

 

Paskaita Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: 

„Savanorystė  Lietuvoje. Kodėl svarbu padėti kitam? 

Kaip galėtume padėti?“  

 

Lektorius - Jonas Laniauskas, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Jaunimo reikalų skyriaus koordinatorius.  
 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

 

VI. PARODOS 

 

45.  9 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų dienos centrą 

lankančių vaikų kūrybinių darbelių iš veltinio paroda 

„Žaismingai spalvota“.  

Parodą parengė - neformaliojo ugdymo pedagogė Jurgita 

Svetikienė, Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“. 

Danutė Čeidienė 

 

46.  9 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos pradinių klasių 

mokinių darbų paroda „Antrasis  plastikinio butelio 

gyvenimas“. 
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Parodą parengė: mokytoja metodininkė Ingrida Dilinskienė, 

mokytoja metodininkė Roma Žukienė, mokytoja metodininkė 

Rūta Šlikienė, mokytoja metodininkė Bena Donauskienė, 

Kėdainių rajono Josvainių gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

47.  16 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos „Kaštono“ 

skyriaus „Kūlverstukų“ ikimokyklinio ugdymo grupės 

ugdytinių ir jų tėvelių fotografijų paroda „Rudenėlis keičia 

savo rūbą“. 

Parodą parengė: auklėtoja metodininkė Audra Falkauskienė, 

auklėtoja Gražina Kulnickienė, Kėdainių rajono Akademijos 

gimnazijos „Kaštono“ skyrius. 
 Danutė Čeidienė 

 

 

48.  23 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos KTU 

klasės „Jaunieji tyrėjai“ (5 kl.) mokinių darbų paroda 

„Natūralūs dažai ant rankų darbo popieriaus“.  

 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Asta Juchnevičienė, 

vyr. mokytoja Jolanta Adukauskienė, Kėdainių Juozo 

Paukštelio pagrindinė mokykla. 
Danutė Čeidienė 

 

 

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

49.  Lapkričio mėn. 
m/d „Puriena“ 

(Mindaugo  g. 20) 

 

Kūrybinis projektas „Kalba ir aš“. 

Kviečiami dalyvauti Kėdainių ugdymo įstaigų logopedai, 

dirbantys su 5 - 7 metų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais 

mokiniais.  

 

Organizatorė – vyr. logopedė Gitana Danilevičienė, Kėdainių 

mokykla-darželis „Puriena“. 
 

 

Prašymus 

dalyvauti projek-

te teikti iki 

lapkričio 13 d. 

 el. paštu: 

konfpuriena@gm

ail.com 

Papildoma  

informacija tel.:  

8-647 03339 

(Gitana 

Danilevičienė) 

 

50.  18 d. 10.30 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų  g. 30) 

 

Foto darbų parodos atidarymas ,,Sportas mus vienija" 

 

Organizatorė - mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 
 

 

51.  18 d. 9.30 val. 
LSU Kėdainių  

„Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų  g. 30) 

 

Socializacijos projekto „Sportas mus vienija“ baigiamasis 

renginys. 

Dalyvauja: Raseinių rajono Ariogalos gimnazija, Radviliškio 

rajono Baisogalos gimnazija, Jonavos pradinė mokykla, 

Pasvalio rajono  Lėvens pagrindinė mokykla, Jurbarko 

Naujamiesčio pagrindinė mokykla, Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija. 
 

 

 

mailto:konfpuriena@gmail.com
mailto:konfpuriena@gmail.com
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52.  25 d. 10 val. 
Šėtos gimnazija 

( Kėdainių g. 1) 

 

Amatų diena specialiųjų poreikių mokiniams: 

„Darbščios rankos viską gali“. 
 

Organizatorės: specialioji pedagogė, logopedė metodininkė 

Jūratė Bložienė, specialioji pedagogė Loreta Kutrienė,  

Kėdainių rajono Šėtos gimnazija. 

 

Informacija tel.: 

8 682 144531 

(Jūratė Bložienė) 

 

 

IX. INFORMACIJA 

 

1. 2015 metų gruodžio mėn. vyks: 

 27-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajono etapas - gruodžio 15 d.; 

 Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas (konkurso tema - „Parašyk laišką sau 

- 45-erių metų žmogui“. Mokinių darbus prašome pristatyti metodininkei Danutei 

Čeidienei iki gruodžio 14 d.); 

 48-ojo jaunųjų filologų konkurso rajono etapas (mokinių darbus prašome pristatyti 

metodininkei Danutei Čeidienei iki gruodžio 28 d.).  
  

2. Kviečiame visus 1-12 klasių mokinius dalyvauti ,,Žibintų parodoje-konkurse‘‘.  

Žibintas(ai) gali būti pagaminti iš plastiko, iš geležies, iš popieriaus ir t.t.  

     Žibintą(us) iki lapkričio 15 d. atneškite į Šv. Juozapo parapijos Jaunimo centrą.  

Organizatorės: mokytoja metodininkė Sandra Palubeckė ir vyr. mokytoja Nijolė Čeidienė, 

Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

__________________________________________ 


