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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V- 73 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  

Nuoširdžiai sveikiname su 

Mokytojo diena! 
2015 m. spalio mėn. planas 

 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  2 d. 9 val. 
Priekulė 

Seminaras Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

mokytojams: 

„Pamario krašto istorinis ir kultūrinis paveldas”. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė, vyr. 

mokytoja Jūratė Kavaliauskienė, mokytoja metodininkė 

Daina Volkevičienė, socialinė pedagogė metodininkė Lina 

Adomaitienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla. 
 

Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1 Eur  

 

2.  2 d. 10 val. 
Krašto muziejus 

(Didžioji g. 19), 

 

Paberžė, Gudžiūnų 

seniūnija, Kėdainių 

raj. 

 

 

Seminaras Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 

mokytojams: 

„Kultūros paveldas ir jo panaudojimo būdai bei 

galimybės ugdymo procese”. 
 

Lektoriai: mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių 

krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovė, Kėdainių 

krašto muziejus; Alina Galvanauskienė, Kėdainių krašto 

muziejaus 1863 m. sukilimo muziejaus vadovė. 
Rūta Tiškuvienė 

Seminaras 

mokamas. 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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3.  2 d. 11 val. 
Krašto muziejus 

(Didžioji g. 19), 

 

Paberžė, Gudžiūnų 

seniūnija, Kėdainių 

raj. 

 

 

Seminaras Zarasų Santarvės pradinės mokyklos 

mokytojams: 

„Kultūros paveldas ir jo panaudojimo būdai bei 

galimybės ugdymo procese”. 
 

Lektoriai: Alina Galvanauskienė,  Kėdainių krašto 

muziejaus 1863 m. sukilimo muziejaus vadovė, Jūratė 

Nekrašienė, Kėdainių krašto muziejininkė, gidė. 
Neringa Vaicekauskienė 

Seminaras 

mokamas. 

4.  14 d. 10 val.   
Visuomenės 

sveikatos biuras  

(Budrio g. 7)  

Seminaras klasių auklėtojams, socialiniams pedagogams, 

psichologams: 

„Bendravimo psichologija“.  

 

Lektorius: psichologas Zenonas Streikus, Valstybės ir 

savivaldybių tarnautojų centro “Dainava“ direktorius, 

Psichologijos akademijos dėstytojas. 

 

Organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras.  
 Neringa Vaicekauskienė 

Būtina registracija 

iki 12 d.  

tel.5 25 44  

arba el. p.:  

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

arba 

www.centras.kedain

iai.lm.lt - 

REGISTRACIJA  

 

Pažymėjimo 

blankas – 1 Eur 

5.  14, 21 ir 28 d. 

13 val. 
l/d „Aviliukas” 

(P.Lukšio g. 9 a) 

Seminaras Kėdainių l/d „Aviliukas” auklėtojoms: 

„Microsoft Windows7 ir Office 2010 programų 

galimybės. Google įrankių naudojimas”. 

 

Lektorė - Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 
 

Seminaras 

mokamas. 

6.  15 d. 9 val. 
l/d „Pasaka“ 

(„Aušros“ g. 21) 
 

Paskaita Kėdainių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

meninio ugdymo pedagogams: 

„Etninė kultūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. 

 

Lektorės: auklėtoja metodininkė Audronė Rokienė, 

Kėdainių lopšelio - darželio „Pasaka“ direktorė, meninio 

ugdymo pedagogė metodininkė Dalia Sirijatavičienė, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Jolanta 

Karašauskienė, Kėdainių lopšelis- darželis „Pasaka“. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1 Eur 

7.  22 d. 13 val. 
Juozo Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g. 11) 
 

Paskaita Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

pedagogams: 

„Humanistinės vertybės tarpkultūrinėje erdvėje“. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Vaida Krasauskienė,  

mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, vyresnioji 

mokytoja Daiva Ribikauskienė, Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1 Eur 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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8.  26 d. 9 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

mokytojams: 

„Interaktyvios pamokos vedimas mokykloje su 

programa Samsung School ir planšetiniais kompiuteriais 

Samsung Tab/Pro“. 
 

Lektorius -  Stasys Karčinskas, Samsung konsultantas, 

Panevėžio Rožyno progimnazija. 

 

Rūta Tiškuvienė 

Seminaras 

mokamas 

9.  26 d. 10 val.   
Visuomenės 

sveikatos biuras 

(Budrio g. 7) 

 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams (direktoriams, 

pavaduotojams, skyrių vedėjams): 

„Ankstyvoji žalingų įpročių prevencija mokyklos 

bendruomenėje“.  
Turinys: 

 ankstyvoji vartojimo prevencija: darbas su esamais ir 

būsimais tėvais; 

 elgsenos modelių reikšmė žalingų įpročių prevencijoje; 

 mokyklų bendruomenių vaidmuo mažinant žalingų įpročių 

plitimą; 

 populiarūs, su žalingais įpročiais susiję mitai.  
 

Lektorius: gydytojas-psichiatras prof. dr. Aurelijus Veryga, 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Nacionalinės 

tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas.  
 

Organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras.  
Rūta Tiškuvienė 

  

Būtina registracija 

iki 21 d.  

tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@gmail.

com 

arba 

www.centras.kedain

iai.lm.lt - 

REGISTRACIJA  

 

Pažymėjimo 

blankas – 1 Eur 

10.  27 d. 9 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

Seminaras Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centro pedagogams: 

„Ugdymo kokybė pamokoje“.  

 

Lektorė – Loreta Tamulaitienė, Šiaulių Normundo Valterio 

jaunimo mokyklos direktorė, Švietimo lyderystės magistrė, 

Vadybos ekspertė, Alternatyviojo ugdymo(si) modelių 

diegimo konsultantė, atestuota  NMA vertintoja. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Seminaras 

mokamas 

11.  27 d. 10 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras pradinių klasių  ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Kuriantis vaikas dailės ir technologijų pamokose 

Rudenėliui ir šv.Kalėdoms artėjant…” 

 

Lektorė - mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė, 

Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla. 
 

 Aušra Nesterovienė 

Būtina registracija 

iki 21 d. tel: 5 25 44 

arba el. paštu: 

a.nesteroviene @ 

gmail.com 

arba 

www.centras.kedain

iai.lm.lt - 

REGISTRACIJA  
 

Dalyvio mokestis – 

13 Eur 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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12.  27 d. 12 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

Seminaras šalies profesinio mokymo įstaigų statybos 

darbų profesijos mokytojams ir profesinį mokymą 

organizuojantiems vadovams: 

„Interaktyvių viktorinų kūrimas virtualioje aplinkoje ir 

naudojimas pamokose”. 
 

Lektorės: statybos inžinerijos magistrė, profesijos mokytoja 

metodininkė Vida Radavičienė; edukologijos magistrė, 

profesijos mokytoja metodininkė Laimutė Dulkinienė, 

Kėdainių PRC. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1 Eur 

13.  28 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras Širvintų rajono „Atžalyno” progimnazijos 

pedagogams: 

„Kultūros paveldas ir jo panaudojimo būdai bei 

galimybės ugdymo procese”. 
 

Lektoriai: Jūratė Nekrašienė, Kėdainių krašto muziejininkė, 

gidė, Kėdainių krašto muziejus; Roma Kužauskienė, 

Česlovo Milošo kultūros centro vadovė.   
Aušra Nesterovienė 

Seminaras 

mokamas 

14.  28 d. 9 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g. 1, 

Šėta) 

Seminaras Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos 

mokytojams:  

,,Skaitymo strategijų ugdymas, pasitelkiant grįžtamąjį 

ryšį“.  
Lektoriai: pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė, mokytoja 

Vilma Grigienė, mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, 

vyr. mokytoja Vaidutė Kleivienė, Kėdainių rajono Šėtos 

gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1 Eur 

15.  28 d. 9 val. 
išvykstame nuo 

Švietimo pagalbos 

tarnybos  

(Josvainių g. 40)  

Seminaras istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos 

mokytojams: 

„Piliakalniai -  Nevėžio lygumos kraštovaizdžio dalys ir 

kovų dėl valstybingumo liudytojai“.  

Lankysime  Lomeikiškio, Bakainių, Kalnaberžės, 

Vaidatonių piliakalnius.  

 

Lektorius - Algirdas Juknevičius, Kėdainių krašto muziejaus 

muziejininkas archeologas.  

 

Organizatorius – rajono istorijos mokytojų metodinis 

būrelis.   
Neringa Vaicekauskienė 

  

Būtina registracija 

iki  

23 d.  

tel.5 25 44  

arba el. p.:  

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

arba 

www.centras.keda

iniai.lm.lt - 

REGISTRACIJA 

Dalyvio mokestis – 

9 Eur 

16.  28 d. 10 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos 

mokytojams: 

„Sėkmės ir lyderystės mokykla. Gabių vaikų ugdymo 

modelis, mokinio individuali pažanga. Feuerstein 

mąstymo potencialo stiprinimo programa“. 
 

 

Pažymėjimo blankas 

– 1 Eur 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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Lektorės: Violeta Liutkienė, Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos direktorė; Asta Krasauskienė, Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos direktorės pavaduotoja; mokytoja 

ekspertė Gitana Kaupienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

17.  29 d. 9 val. 
m/d ,,Puriena“ 

(Mindaugo g. 20), 

Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokytojų konferencija, skirta etnografinių 

regionų metams paminėti:  

„Sukas metų ratelis senolių pramintu taku“. 

 

Organizatorius – m/d „Puriena“ mokytojų komanda. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1 Eur 

Kvietimas, 

programa ir dalyvio 

registracijos anketa 

pridedama  

(1 PRIEDAS) 

18.  29 d. 9,30 val. 
Labūnavos 

pagrindinės  

mokyklos 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ skyrius 

(V.Koncevičiaus g. 

7, Pelėdnagiai, 

Kėdainių r.) 

Respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija: 

„Idėjų mugė. Kuriame ir dalinamės“. 

 

Organizatorius - Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės 

mokyklos pedagogai. 
Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1 Eur 

 

Nuostatai ir 

dalyvio paraiška 

pridedama  

(2 PRIEDAS) 

19.  29 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras socialiniams pedagogams, klasių auklėtojams, 

neformaliojo vaikų švietimo mokytojams, prevencinio 

darbo grupių nariams (2-asis seminaras):  

„Alkoholio prevencija bendrojo ugdymo mokykloje 

praktiškai: formos, būdai ir metodai“.  
 

Lektoriai – VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centro komanda. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Kviečiami pirmojo 

seminaro dalyviai. 

20.  Datą pranešime 

vėliau 
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kursai. (5 seminarai. Bendra kursų trukmė – 60 akad. val.) 

Kursų programa patvirtinta  ŠMM ministro įsakymu Nr. V-

947, 2015-09-02. 
Neringa Vaicekauskienė 

Būtina registracija 

iki 15 d.  

tel: 5 25 44 arba 

el. paštu: 

sekretore@ 

centras.kedainiai.lm

.lt  arba 

www.centras.kedain

iai.lm.lt - 

REGISTRACIJA  

1 seminaras – 15 

Eur  

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

21.  Spalio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

  

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

 Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos; 

 Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos; 

 Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

rugsėjo 30 d. 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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 LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos; 

 Kėdainių specialiosios mokyklos; 

 Kėdainių l/d „Aviliukas”; 

 Kėdainių l/d „Pasaka“; 

 Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

  

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė  

22.  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“. 

  

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė  

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

spalio 26 d. 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

23.  1 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Technologijos  mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Urbonavičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvavimas 

būtinas. 

 

24.  7 d. 16 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Dailės  mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvavimas 

būtinas. 

 

25.  8 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė dr. Laima Railienė 

Aušra Nesterovienė 

 

26.  8 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Informacinių technologijų mokytojų metodinis 

pasitarimas. 

Pranešimas: „IT mokymosi motyvacijos skatinimas 

orientuojantis į mokinių pažangos vertinimą“.  

 

Pranešėja - mokytoja metodininkė Violeta Stanevičienė, 

„Atžalyno” gimnazija. 
Metodinio būrelio pirmininkė Asta Lukošienė 

Rūta Tiškuvienė 
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27.  13 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Ramunė Misiūnienė 

Aušra Nesterovienė 

 

28.  13 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasitarimas -diskusija 

„Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos 

įgyvendinimas”. 

Diskusiją veda - Audra Pakštienė, Kėdainių darželio „Žilvitis” 

direktorės pavaduotoja. 
Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė  

Neringa Vaicekauskienė 

 

29.  14 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Almonė Šilkaitytė  

Neringa Vaicekauskienė 

 

30.  15 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

31.  20 d. 12.30 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras (S.Dariaus 

ir S.Girėno  g. 52) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

32.  21 d. 10 val. 
Aristavos 

pagrindinė 

mokykla  

(Aristavos k., 

Kėdainių r.) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas.  
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

 Aušra Nesterovienė 

 

33.  21 d. 11 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Bibliotekininkų metodinis pasitarimas. 
Darbotvarkė: 

1. Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos  (LMBDA) veiklos 

pristatymas. Pranešėja  LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė. 

2. Planšetiniai kompiuteriai vaikų poreikiams. Pranešėja - Jekaterina 

Karmelavičienė, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla. 

3. Bibliotekos darbo aktualijos: 

3.1.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos bibliotekos veikla ir jos viešinimas 

tinklaraštyje.  

3.2.  Naujovės mokyklos bibliotekos darbe: vadovėlių išdavimas 

naudojant MOBIS sistemą, elektroninis dienoraštis. Pranešėjos: Rima 

Burbaitė ir Judita Kišonaitė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 

4. Kėdainių rajono mokyklų bibliotekų metodinės tarybos rinkimas. 

Metodinio būrelio pirmininkė Rima Burbaitė 

Rūta Tiškuvienė 

 

34.  21 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

NUKELIAMAS į 

lapkričio mėn. 

Mokytojų, atsakingų už ugdymą karjerai, metodinis 

pasitarimas. 
Neringa Vaicekauskienė 
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35.  22 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Biologijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

36.  22 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 

 

37.  26 -30 d. 
Specialioji 

mokykla 

 (J. Basanavičiaus 

g. 99) 

Keramikos pleneras dailės mokytojams (II dalis). 

„Keramikos dirbinių dekoravimas“.  
 

Plenerą veda - vyr. mokytoja Loreta Žukauskaitė, Kėdainių 

specialioji mokykla.  

Organizatorius - dailės mokytojų metodinio būrelio taryba. 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

38.  27 d. 10 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

4-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono 

etapas.  

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras.ked 

ainiai.lm.lt/konk 

ursai 

iki 23 d. 

 

V. TĖVŲ, SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

 

39.  6 d., 13 d. 

14 val.  
Pernaravos 

seniūnijoje 

(Pernaravos k.) 

 

Paskaitos tėvams: 

●  „Vaiko psichosocialinė ir emocinė raida”.  

●  „Fizinio aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikatai”. 

● „Ligų profilaktika”, „Sveika mityba”, „Asmens 

higienos įgūdžių formavimas vaikams”. 

● „Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei 

sveikatai”. 
 

Lektoriai: psichologijos magistrė Arūnė Jakutienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos psichologė; edukologijos magistrė 

Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė; Aida 

Butkienė, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė; Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vyr. socialinė 

pedagogė. 

 Projekto vadovė Dalia Šeliakienė  

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas „Vaiko 

sveikata šeimos 

rate”. 



9 

 

40.  8 d. 14 val. 
Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

(Mechanizatorių g. 

4) 

Paskaita Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos 

mokinių tėvams: 

„Apie vaikų ugdymą: jaučiame, kad tapo sunkiau būti 

tėvais”. 
 

Lektorius - edukologijos mokslų magistras Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius. 

 

41.  8 d. 17 val. 
Vaikų globos namai 

„Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ laikino 

apgyvendinimo namų bendruomenei : 

„Smurtas šeimoje ir jo pasekmės vaikams”. 
 

Lektorė -  vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

42.  6 d., 13d. 

14 val. 
Pernaravos 

seniūnijoje 

(Pernaravos k.) 

Užsiėmimai paaugliams: 

● „Socialinių įgūdžių formavimas”. 

● „Asmens higienos įgūdžių įtvirtinimas”. 

Lektoriai: Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos vyr. socialinė pedagogė; Aida Butkienė Kėdainių r. 

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”. 

43.  7 d. 14 val. 
Truskavos 

pagrindinė mokykla 

(Liepų g.1, 

Truskava) 

Mokymai Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės 

mokyklos mokinių savivaldos nariams: „Mokinių tarybos 

veikla. Savivaldos veiklos planų sudarymas”. 
 

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”.  

44.  8 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba (Josvainių g. 

40)  

Kėdainių rajono mokinių tarybos posėdis. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

45.  9 d. 15.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba (Josvainių g. 

40) 

Mokymai rajono mokyklų savivaldų  institucijų  nariams: 

„Saviraiška. Reklama ir šiuolaikinis pasaulis”. 
 

Lektorius-  Arnis Aleinikovas, VDU aktorinio meistriškumo 

ir viešosios komunikacijos studentas. 

Vilija Girdauskaitė 

Kviečiami 

dalyvauti 

mokyklų 

savivaldos 

institucijų nariai 

ir koordinatorius 

(5-7 asmenys). 
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46.  12 d. 14 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g.2, 

Akademija) 

Mokymai Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

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”. 

47.  15 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

  

Paskaita-diskusija moksleiviams ir mokytojams: 

„Pilietinis ugdymas: koks jis turėtų būti?”. 
 

Lektorius - žurnalistas Donatas Puslys, portalo 

„Bernardinai.lt“ vyr. redaktorius. 
 

Organizatorius - Moksleivių akademija Civitas. 
Vilija Girdauskaitė 

Kviečiami 

dalyvauti rajono 

mokyklų 

moksleiviai ir 

mokytojai. 

48.  16-18 d.  
Utenos kultūros 

centras  

(Aušros g. 49, 

Utena) 

 

Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumas 2015. 

 

Organizatorius – Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos 

mokinių savivaldų informavimo centras. 
Vilija Girdauskaitė 

 

49.  19 d. 14 val. 
Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

(Barupės  g.1, 

Labūnava) 

Mokymai Kėdainių rajono Labūnavos 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”. 

50.  20 d. 14 val. 
Krakių M.Katkaus 

gimnazija 

(Kauno g.26, 

Krakės) 

Mokymai Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos 

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”. 

51.  23 d. 15.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rajono mokyklų moksleivių savivaldų institucijų vadovų 

pasitarimas. 
Vilija Girdauskaitė 
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52.  26, 27, 28, 29 d. 

10 val.  
Specialioji mokykla 

(J. Basanavičiaus g. 

99) 

Užsiėmimai Kėdainių  l/d „Vyturėlis”, l/d „Pasaka” 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių: 

● Judesio terapija.  

● Molio terapija. 

● Muzikos terapija. 

● Žirgų terapija. 

 

Lektoriai: mokytojas metodininkas Gintaras Čečkauskas, vyr. 

mokytoja Loreta Žukauskienė, vyr. muzikos mokytoja 

Virgilija Tymienė, Kėdainių specialioji mokykla. 
 

Projekto vadovė Dalia Šeliakienė 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios 

programos 

finansuojamas 

projektas „Noriu 

daugiau pažinti ir 

pajausti pasaulį”. 

 

 

VI. PARODOS 

 

53.  Spalio mėn. 
Pernaravos 

seniūnija 

(Pernaravos k.) 

Projekto „Vaiko sveikata šeimos rate” vaikų kūrybinių 

darbelių paroda. 

 

Parodėlę parengė auklėtoja metodininkė Genovaitė 

Cinkuvienė,  l/d “Vyturėlis”.  

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas. 

54.  Spalio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Rajono mokyklų-darželių ugdytinių darbelių paroda, 

skirta Etnografinių regionų metams, „Skudurinė Onutė”.  
 

Parodą parengė: vyresnioji auklėtoja Vilma Jasenkaitė, 

vyresnioji auklėtoja Gražina Žiužnienė; Kėdainių mokykla-

darželis “Puriena”.  
Danutė Čeidienė 

 

 

55.  Spalio mėn. 
m/d „Puriena” 

(Mindaugo g.20 ) 

Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena” ugdytinių karpinių 

paroda „Kas kraičio skrynion nesudėta”. 
 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Jovita Krutkienė, 

Kėdainių mokykla-darželis „Puriena”. 

  

 

56.  Spalio mėn. 
Kėdainių kalbų 

mokykla  

(Pirmūnų g. 13) 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 8 kl. mokinės Eitvilės 

Mickevičiūtės grafikos darbų paroda „Linksmos išdaigos“. 
 

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto” progimnazija. 
 

 

57.  Spalio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 
(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių projektinio darbo 

fotografijų paroda „Metų laikai”.  
 

Parodą parengė: projekto vadovė mokytoja metodininkė Rasa 

Jėckienė, mokytoja metodininkė Danguolė Civilkienė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 Danutė Čeidienė 
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VII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

58.  1 d. 12 val. 
m/d „Puriena” 

(Mindaugo g. 20) 

 

 

 

 

 

 

17.15 val. 

Renginys, skirtas  Etnografinių regionų metams paminėti.  

 (Dalyvauja mokyklų-darželių ,,Puriena", ,,Vaikystė“, ,,Obelėlė“ 

3-4 klasių mokiniai).   
 

Organizatoriai: mokytoja metodininkė Jovita Krutkienė, 

mokytojas metodininkas Audrius Pankratjevas, mokytoja 

metodininkė Dalytė Ivoškienė, Kėdainių  mokykla-darželis  

„Puriena”. 
 

Mini konferencija 3- 4 klasių ir priešmokyklinių 

„Žvirbliukų“ ir „Ąžuoliukų“ grupių tėvams: 

„Sukas metų ratelis senolių pramintu taku“ . 
 

Organizatoriai: direktorė Birutė Naruševičienė, 

pavaduotoja ugdymui Zita Dzidzinavičienė,  Kėdainių  

mokykla-darželis „Puriena”. 
 

 

 

 


