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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2016 m. spalio 3 d.  

įsakymu Nr. V-119 

 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

Mieli Mokytojai, 

nelengva kasdien atrasti naujus pasaulius, 
bet dar sudėtingiau padėti jaunam žmogui atrasi save ... 

 

Su Mokytojo diena – švente, kuri  visiems primena,  
koks svarbus Jūsų darbas !  

 

 

2016 m. spalio mėn. planas 
 

 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 4 d. 10 val. 
Krašto muziejus 

  (Didžioji g. 19) 

Seminaras Vilniaus m. psichologinės - pedagoginės tarnybos 

specialistams: 

„Kūrybiškumo ir komandinio darbo efektyvumo ugdymas 

netradicinėse aplinkose”. 
 

Lektoriai: Jūratė Nekrašienė, Alina Galvanauskienė, Kėdainių 

krašto muziejaus gidės. 
Danutė Čeidienė 

 

Seminaras 

mokamas 

2. 5 d. 12 val. 
Krašto muziejus 

  (Didžioji g. 19) 

 

Seminaras Kauno r. Domeikavos gimnazijos pedagogams: 

„Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir 

tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį 

ir kultūros paveldą”. 

 

Lektorė – mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių r. 

Šėtos gimnazija; Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris 

centras.  
Danutė Čeidienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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3. 6 d. 10 val.  
Valstybės pažinimo 

centras 

 (Totorių g. 28, 

Vilnius) 

Seminaras  LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos 

pedagogams: 

„Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas mokykloje. Naujos 

mokymosi aplinkos”. 

 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Ingrida Neliupšienė, dir. 

pavaduotoja Daiva Plungienė, LSU Kėdainių “Aušros” 

progimnazija; LR Prezidento kanceliarijos Valstybės 

pažinimo centro darbuotojai. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

4. 

 

 

 

 

 

 

7 d. 10 val.  
Nacionalinio 

muziejaus Lietuvos 

Didžiosios 

kunigaikštystės 

Valdovų rūmai 

(Katedros a. 4, 

Vilnius) 

Seminaras  Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos 

pedagogams: 

„Lietuvos istorinis, kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo 

galimybės ugdymo procese”. 
 

Lektoriai: vyr. mokytoja Vaida Špokė, direktorius Alanas 

Magyla, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija; Audra 

Bakūnaitė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 

kunigaikštystės Valdovų rūmų gidė.  
Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

5. 7 d. 12 val. 
Žemaitijos 

nacionalinis parkas 

Seminaras  Kėdainių „Ryto” progimnazijos pedagogams: 

„Komandinio darbo ir bendradarbiavimo stiprinimas 

panaudojant šalies kultūros paveldą”. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Vilma Domkutė, psichologė 

Jūratė Žuravliovienė, Kėdainių „Ryto” progimnazija.  
 

Danutė Čeidienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

6. 8 d. 10,20 val. 
Sporto centras 

(Parko g. 4) 

Paskaita kūno kultūros mokytojams: 

„IKT taikymas kūno kultūros pamokose”. 
 

Lektorius - doc. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto 

universitetas. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

7. 11 d. 13 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g. 1, 

Šėta) 

 

 

Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos strateginio plano 

rengimo grupės nariams: 

„Mokyklos strategijos planavimas: veiklos plano 

rengimas; subalansuotos kortelės; strategijos žemėlapis” 

(2 dalis). 
 

Lektorius – Rytas Tamašauskas, Kėdainių r. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistas. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 
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8. 13 d. 16,30 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

 

Seminaras muzikos mokytojams: 

„Ritmo eksperimentai". 
 

Lektorius - Andrej Polevikov, Vilniaus kolegijos menų ir 

kūrybinių technologijų fakultetas. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

9. 14 d. 13 val. 
„Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

Paskaita LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos 

pedagogams:  

„Kaip atpažinti ir dirbti su autizmo spektro sutrikimą 

turinčiais vaikais?”.  
 

Lektorė - logopedė metodininkė Loreta Grikainienė, 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Paskaita  

mokama.  

10. 15 d. 10 val.  

(1 dalis) 

16 d. 10 val.  

(2 dalis) 

Kultūros centras 

(J.Basanavičiaus g. 

24) 

Seminaras dailės mokytojams: 

„Keramikos galimybės: medžiagos, atlikimo technikos”. 
 

Lektorė - dailininkė keramikė Jurgita Grigarienė, Kėdainiai. 
 

Danutė Čeidienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

11. 15 d. 10 val. 
Šakių r. Slavikų 

pagrindinė mokykla 

 (Slavikų km., 

Šakių raj.) 

Seminaras Šakių raj. Slavikų pagrindinės mokyklos  

pedagogams: 

„Komandinio darbo metodai organizuojant mokinių 

ugdymą karjerai”. 
 

Lektorius - eduk. m. magistras Henrikas Vaicekauskas, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

12. 18 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: 

„Skaitymo strategijos taikymas skaitant grožinius ir 

negrožinius tekstus”. 
 

Lektorė - mokytoja ekspertė Nomeda Kasperavičienė, Jonavos 

Panerio pradinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija iki 

13 d.  
tel. 5 25 44 

arba 

el.p.:a.nesterovi

ene@gmail.co

m 
Dalyvio mokestis 

- 15,00 
eur 

13. 19 d. 13,50 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Paskaita Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogams: 

„Pedagogų bendravimo ypatumai su specialiųjų poreikių 

turinčiais mokiniais”. 
 

 Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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14. 27 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, 

mokyklų vadovams: 

„Šiuolaikinių vaikų dėmesys ir atmintis: kaip pasinaudoti 

tyrimų duomenimis ugdant Z kartą?”.  
Seminaro turinys: 

1. Susiejimas su savimi (angl. self-reference effect) - tai 

psichologijos teorija, kurios pagalba mokysimės sudominti 

vaikus mokomu dalyku ir padėti geriau atsiminti informaciją. 

Susiejimas su savimi - tai įrankis mokytojams, kaip nesunkiai 

perkonstruoti dalykines užduotis arba duoti papildomas 

užduotis, kurios padėtų mokiniams mokytis ir būti 

susidomėjusiems. Praktinė veikla.  

2. Veikliosios atminties (angl. working memory) sutrikimų 

analizavimas - mokysimės atpažinti, kurie vaikai turi šį 

sutrikimą (vidutiniškai kiekvienoje klasėje yra po 2-3 tokį 

sutrikimą turinčius vaikus), kodėl vaikų su šiuo sutrikimų 

daugėja Z kartoje ir kaip su šiais vaikais dirbti. Praktinė veikla.  

3. Praktiškai išbandysime dalyvaujančios lyderystės atvirosios 

erdvės metodą, kurį būtų galima pritaikyti klasės valandėlių 

metu. Praktinė veikla. 

Lektorė - Unė Kaunaitė, švietimo ekspertė, rašytoja, 

Kembridžo švietimo studijų magistrantė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Būtina 

registracija iki 

17 d. 
 tel. 5 25 44  

arba el.p.: 

vilija.girdauska

ite@gmail.com  
Dalyvio mokestis 

- 20,00 
eur 

15. 31 d. 10 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: 

„Paauglių psichinės sveikatos ypatumai ir dažniausiai 

pasitaikantys sutrikimai”.  
 

Lektorė – psichologė  Rita Bagdonaitė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Pažymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

16. Spalio mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

● Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos;   

● Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

● LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos;   

● Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos; 

● “Mažylių akademijos”;   

● Kėdainių l/d „Pasaka“;   

● Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
 

 Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė  

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki  

5 d. 

mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
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17. Lapkričio mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:  

● Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos;   

● Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos;  

● Kėdainių specialiosios mokyklos; 

● Kėdainių m/d  „Puriena”; 

● Kėdainių l/d „Aviliukas”; 

● Kėdainių l/d „Pasaka“;   

● Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
 

 Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, Dalia Šeliakienė, 

Jūratė Vizbaraitė 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki  

21 d. 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI IR KITI RENGINIAI 
 

18. 3 d. 16,00 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono tėvų klubo narių susitikimas su 

PONTEM vadovais.  
Darbotvarkėje: mokinių maitinimo kokybė. 

 Rajono tėvų klubo pirmininkas Arvydas Augustaitis 

 

Kviečiame 

deleguoti tėvų 

atstovą.  

19. 10 d. 13,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m. 

ir kt. klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

 Vilija Girdauskaitė 

 

 

20. 10 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Muzikos mokytojų ir meninio ugdymo pedagogų  

metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m. 

ir kt. klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Živilė Būdienė 

 Vilija Girdauskaitė 

 

 

21. 11 d. 10 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras  

(S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52) 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vadovų 

ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, 

specialistų pasitarimas. 
Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo poreikiai 2016-2017 m.m. 

 

Henrikas Vaicekauskas 

Aušra Nesterovienė 

 

 

22. 11 d. 11 val. 
Sporto centras 

(Parko g. 4) 

Kėdainių sporto centro vadovų ir Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų pasitarimas. 
Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo poreikiai 2016-2017 m.m. 

Henrikas Vaicekauskas 

Aušra Nesterovienė 
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23. 11 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m. 

ir kt. klausimai. 

  
Metodinio būrelio pirmininkė Danutė Navajauskienė 

 Vilija Girdauskaitė 

 

 

24. 12 d. 16 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m. 

m. ir kt. klausimai. 

  
Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova  

 Danutė Čeidienė 

 

 

25. 12 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m. 

m. ir kt. klausimai. 

  
Metodinio būrelio pirmininkė Vera Remenčienė 

 Vilija Girdauskaitė 

 

 

26. Data bus 

patikslinta 

Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g. 19. 

Josvainiai) 

Kėdainių r. Josvainių gimnazijos vadovų ir Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų 

pasitarimas. 
Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo poreikiai 2016-2017 m.m. 

 

Henrikas Vaicekauskas 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

27. Data bus 

patikslinta 

J.Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g. 11) 

Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos vadovų ir Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų 

pasitarimas. 
Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo poreikiai 2016-2017 m.m. 

 
Henrikas Vaicekauskas 

Aušra Nesterovienė 

 

 

28. Data bus 

patikslinta 

 „Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos vadovų ir Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų 

pasitarimas. 
Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo poreikiai 2016-2017 m.m. 

 
Henrikas Vaicekauskas 

Aušra Nesterovienė 

 

 

29. 13 d. 16 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m. 

m. ir kt. klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Asta Lukošienė 

Danutė Čeidienė 
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30. 13 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m. 

m. ir kt. klausimai. 
 

 Metodinio būrelio pirmininkas Virgaudas Bernotavičius 

 Vilija Girdauskaitė 

 

 

31. 14 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m. 

ir kt. klausimai. 

 
 Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė      

 Danutė Čeidienė 

 

 

32. 17 d. 8,30 val.  
Specialioji mokykla 

(J. Basanavičiaus g. 

99) 

Kėdainių specialiosios mokyklos ir Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos direktoriaus, specialistų pasitarimas. 
Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo poreikiai 2016-2017 m.m. 

 

Henrikas Vaicekauskas 

Danutė Čeidienė 

 

 

33. 17 d. 15 val.  
Šv. Juozapo 

parapijos salė 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m. 

m. ir kt. klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

 Vilija Girdauskaitė 

 

 

34. 21 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

  

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

Danutė Čeidienė 

 

 

35. 22 d. 10 val.  
Paberžė 

Tikybos mokytojų rekolekcijos. 

 
 Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

  

 

36. 24 d. 11 val. 
Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g. 19, 

Josvainiai) 

Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m. 

m.; Kėdainių r. Josvainių gimnazijos bibliotekos veiklos 

pristatymas; Informacijos paieškos algoritmai MOBIS sistemoje; 

Pagalba mokiniams sudarant bibliografines nuorodas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičiūtė 

Danutė Čeidienė 

 

 

37. 28 d. 17 val. 
„Mažylių (ateities) 

akademija” 

(Skongalio g. 23A) 

Kėdainių r. ugdymo įstaigų direktorių vizitas į VšĮ 

„Mažylių (ateities) akademija”. 
Darbotvarkėje: susipažinimas su ugdymo proceso organizavimu.   

 

VšĮ „Mažylių akademija” direktorė Lina Stankevičienė 

Henrikas Vaicekauskas 

 

Būtina 

registracija iki 

19 d. 
 tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

direktorius@ce

ntras.kedainiai.l

m.lt 

 

mailto:direktorius@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:direktorius@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:direktorius@centras.kedainiai.lm.lt
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IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

38. 4 d. 14 val. 
Truskavos 

pagrindinė 

mokykla 

 (Liepų g.1, 

Truskava)                                        

Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos 

mokinių savivaldos institucijos nariams:  

„Kaip sudominti, kai neįdomu?”. 

Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė  ir Augustė Dumčiūtė, 

Kėdainių rajono mokinių taryba. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Projektas „Antroji 

Kėdainių rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

savivaldos 

institucijų šturmo 

dalis” 

39. 4 d. 15 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Socialinių įgūdžių užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos 

namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais:  

„Vardų kryžiažodis”. 

Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

40. 10 d. 14 val.  
Krakių M. Katkaus 

gimnazija 

 (Kauno g. 26, 

Krakės) 

Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių 

savivaldos institucijos nariams:  

„Visų nuomonė svarbi?”. 

 

Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, 

Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 Vilija Girdauskaitė 

 

Projektas „Antroji 

Kėdainių rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

savivaldos 

institucijų šturmo 

dalis” 

41. 11 d. 15 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6)  

Emocinių  įgūdžių formavimo užsiėmimai su Kėdainių 

vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą 

lankančiais vaikais. 
 

Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

42. 11 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Mokymai mokinių savanoriškos veiklos klubo nariams: 

„Oratorystės menas”. 
 

 Lektorė - Antanida Likšienė, Oratorių trenerė. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

43. 13 d. 14 val.  
Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla 

 (Barupės g.2, 

Labūnava) 

Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

mokinių savivaldos institucijos nariams:  

„Visų nuomonė svarbi?”. 
 

Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, 

Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 Vilija Girdauskaitė 

 

Projektas „Antroji 

Kėdainių rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

savivaldos 

institucijų šturmo 

dalis” 

44. 16 d. 10 val.  
Kauno r. Šlienavos 

pagrindinė 

mokykla 

 (Mokyklos g.13, 

Šlienava, Kauno 

raj.) 

Mokymai Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos 

mokiniams:  

„Jaunimo politikos labirintai“. 
 

Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių 

tarybos pirmininkė. 
 Vilija Girdauskaitė  

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centro 

finansuojamas 

projektas 

„Mokiniai – 

mokiniams - 2!”  
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45. 18 d. 15 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6)  
 

 Praktiniai užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų 

„Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais: 

„Pozityvių emocijų raiška spalvomis”. 
 

Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

46. 19 d. 14 val. 
Truskavos 

pagrindinė 

mokykla 

 (Liepų g.1, 

Truskava)  

Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos 

mokinių savivaldos institucijos nariams:  

„Visų nuomonė svarbi?”. 
 

Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, 

Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 Vilija Girdauskaitė 

Projektas „Antroji 

Kėdainių rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

savivaldos 

institucijų šturmo 

dalis” 

47. 19 d. 10 val. 
Vilainių m/d 

„Obelėlė” 

(Melioratorių g. 

26, Vilainiai) 

Socialinių įgūdžių ugdymas priešmokyklinio amžiaus 

vaikams: „Noriu bendrauti ir pažinti nuotaikas“. 

Praktiniai užsiėmimai: „Pozityvių emocijų raiška 

spalvomis”. 
 

Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, vyr. socialinė pedagogė  

Lina Mindauliūtė - Žukienė, Kėdainių r. Vilainių m/d 

„Obelėlė”. 
 

 

48. 21 d. 14 val.  
Akademijos 

gimnazija 

 (Jaunimo g. 2, 

Akademija)  

Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių 

savivaldos institucijos nariams:  

„Visų nuomonė svarbi?”. 
 

Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, 

Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

 Vilija Girdauskaitė 

 

 „Antroji Kėdainių 

rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokinių 

savivaldos 

institucijų šturmo 

dalis” 

49. 23 d. 10 val.  
Jonavos r. Ruklos  

pagrindinė 

mokykla 

 (Laumės g. 8, 

Rukla, Jonavos 

raj.) 

Mokymai Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinės 

mokyklos mokiniams:  

„Jaunimo politikos labirintai“. 
 

Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių 

tarybos pirmininkė. 
 Vilija Girdauskaitė 

 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centro 

finansuojamas 

projektas 

„Mokiniai – 

mokiniams - 2!” 

50. 30 d. 10 val.  
Prienų r. 

Balbieriškio  

pagrindinė 

mokykla 

 (Klevų g. 33, 

Balbieriškis, 

Prienų raj.) 

Mokymai Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 

mokiniams:  

„Jaunimo politikos labirintai“. 
 

Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių 

tarybos pirmininkė. 
 Vilija Girdauskaitė 

 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centro 

finansuojamas 

projektas 

„Mokiniai – 

mokiniams - 2!” 
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V. TĖVŲ  ŠVIETIMAS 
 

51. 4 d. 17 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino 

apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės 

nariams: 

„Smurtas prieš vaikus šeimoje ”. 
 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

52. 4 d. 17,15 val. 
m/d „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

Paskaita m/d „Puriena” tėvams: 

„Kaip palengvinti vaikų adaptaciją darželyje?“. 
 

Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
 

 

53. 14 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras tėvams, auginantiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius vaikus:  

„Autistiško vaiko pasiruošimas mokyklai. Galimybės ir 

iššūkiai”. 
 

Lektorė - logopedė metodininkė Loreta Grikainienė, 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 
 

Dalia Šeliakienė 

Sveikatos 

projektas 

„Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių vaikas 

ikimokyklinėje 

įstaigoje: mažais 

žingsneliais 

mokyklos link“ 

54. 18 d. 16 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų 

dienos centro bendruomenei:  

„Paauglystė - kas tai?”.  
 

Lektorė: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

55. 4 d; 11 d.; 

18 d.; 25 d.  

15 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40)  

Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams 

pagal teismo nutartį. 
 

Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
 

 

 

 

 

VI. OLIMPIADOS, KONKURSAI, ŠVENTĖS 

 

56. 31 d. 11 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

5-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono 

etapas.  
 

 

Vilija Girdauskaitė  

Dalyvių 

paraiškas 

pateikti iki   14 

d. el. paštu: 

vilija.girdauskait

e@gmail.com 

 

 

 

mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
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VII. ATVIROS PAMOKOS 
 

57. 18 d. 10,45val. 
„Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

Atvira pamoka 6 klasėje: 

„Aleksandro Makedoniečio užkariavimai” (skaitymo 

strategijų taikymas ir kolegialus grįžtamasis ryšys).  
 

Pamoką veda: mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, 

LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.  
  

 

 

 

VIII. PARODOS 

 

58. Visą mėnesį 

Švietimo pagalbos 

tarnyboje 

 (Josvainių g. 40) 

Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Kelionė į kūrybos pasaulį". 

Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Daiva 

Nurdinova, Kėdainių „Atžalyno” gimnazija.  

Danutė Čeidienė 

 

59. Visą mėnesį 

M. Daukšos 

viešojoje 

bibliotekoje 

(Didžiosios Rinkos 

a. 11) 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos 

Rasos Juknevičienės kūrybinių darbų paroda, skirta 

Bibliotekų metams „Knygos skirtukas“. 

 
 Danutė Čeidienė 

 

 

 

 

 

IX. INFORMACIJA 

 

1. Kėdainių dekanatas skelbia konkursą „Kalėdinis atvirukas su Švento Rašto tekstu”.  

Atvirukus prašome pristatyti į Šventojo Juozapo parapijos raštinę iki š.m. lapkričio 22 d. 

Gražiausias atvirukas bus išleistas dideliu tiražu ir dovanojamas Kėdainių krašto žmonėms. 
 

2. Kviečiame registruotis į Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursus (kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. 

ISAK-2481, 2007-12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 redakcija). Viso - 6 

seminarai. Vieno seminaro kaina – 12 eur. Registracija iki spalio 20 d.: tel. 5 25 44 arba el. 

p.: sekretore@centras.kedainiai.lm.lt   
 

3. Spalio 20 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks seminaras biudžetinių įstaigų 

buhalteriams: „Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti 2016 metus ir 

pasirengti 2017 metams”. Lektorė – Natalija Kobzevienė, MB „Buhalterių mokymai”. 

Užpildytą anketą siųsti iki 18 d.  el. p.: dangute.kolobuckiene@buhalteriumokymai.lt 

Pažymėjimus išduos MB „Buhalterių mokymai”.  
 

___________________________________ 

 

mailto:sekretote@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:dangute.kolobuckiene@buhalteriumokymai.lt
mailto:dangute.kolobuckiene@buhalteriumokymai.lt

