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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d.  

įsakymu Nr. V-120 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/ 

2017 m. spalio mėn. planas 
 

Spalis …Įprasti darbai, nauji rūpesčiai ir mūsų Šventė. 
Su Tarptautine Mokytojų diena, mieli mokytojai ! 

 

 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

3 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams, raštvedžiams: 

„Naujojo Darbo kodekso praktinis taikymas“. 
Seminaro turinys: 

1. Naujų  privalomų  darbo  tvarkų  rengimas. 

2. Darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų iki naujojo Darbo 

kodekso, pakeitimas, papildymas: rekomendacijos turinio 

pakeitimui, papildymui. 

3. Darbo sutarčių sujungimas, turinio keitimas, papildymas, 

naujų rengimas (turinio reikalavimai) įsigaliojus Darbo 

kodeksui. 

4. Darbo ir poilsio laiko reglamentavimo naujovės. 
Kiekvienas seminaro dalyvis gaus pavyzdinius dokumentus: Darbo tarybos skyrimo ir 

tvirtinimo tvarkos aprašą, Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašą, 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje tvarkos aprašą, 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarkos aprašą, Darbo tvarkos taisyklių 

pakeitimo, papildymo rekomendacijas, pavyzdinę darbo sutarties formą. 
 

Lektorė - dr. Virginija Chreptavičienė, Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

24.00 € 

2.  

6 d. 10 val. 
Raudonės pagr. 

mokykla,  

Pilies g. 1, 

Raudonė, 

Jurbarko raj. 

   

Gelgaudiškio 

kultūros centras, 

Taikos g. 76, 

Gelgaudiškis,  

Šakių raj. 

Seminaras Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

pedagogams: 

„Mokinių kūrybiškumo ir kultūrinio sąmoningumo ugdymas 

panaudojant netradicines edukacines erdves Panemunės 

krašte“. 

Lektorės:  

 Ernesta Zabutkienė, Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės 

mokyklos mokytoja metodininkė; 

 Virginija Ivaškevičienė, Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės 

mokyklos mokytoja metodininkė; 

 Daina Volkevičienė, Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės 

mokyklos mokytoja metodininkė; 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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 Gintė Grabauskienė, Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės 

mokyklos vyr. specialioji pedagogė; 

 Vaida Mozūraitienė, Panemunės regioninio parko vyr. 

specialistė; 

 Diana Šležienė, Gelgaudiškio kultūros  centro direktorė; 

 Aldona Štulienė, Jurbarko r. Raudonės pagrindinės 

mokyklos logopedė - specialioji pedagogė. 

 
Aušra Nesterovienė 

3.  

6 d. 10 val. 
Dzūkijos 

nacionalinis parkas, 

Čepkelių raistas 

Seminaras Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Varėnos r. Marcinkonių krašto kultūrinis paveldas ir jo 

panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 

Lektorės: 

 Rima Jadzevičiūtė, ekskursijų vadovė; 

 Audronė Vizgirdienė, muzikos mokytoja metodininkė. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

4.  

7 d. 9 val. 
Zervynos,  

Varėnos raj.  

Seminaras Kėdainių muzikos  mokyklos pedagogams:  

„Pietryčių Lietuvos muzikinė kultūra: liaudies dainos, šokiai, 

tradicijos ir jų puoselėjimo galimybės“. 

 

Lektorius – Algis Svirnelis, Zervynų kaimo bendrijos edukacinių 

programų vadovas. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

5.  

6 - 7 d. 
Kėdainių krašto 

muziejus,  

Didžioji g. 24, 

Kėdainiai 

 

Č.Milošo kultūros 

centras,  

Šeteniai,  

Kėdainių raj. 

 

1863 m. sukilimo 

muziejus,  

Paberžė,  

Kėdainių raj. 

Seminaras Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos pedagogams:  

„Pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų 

tobulinimas, panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros 

paveldą”.  

Lektoriai:  

 Jūratė Nekrašienė, Kėdainių krašto muziejaus 

muziejininkė, gidė;  

 Alina Galvanauskienė, Kėdainių krašto muziejaus 1863 m. 

sukilimo muziejaus vadovė;  

 Algirdas Juknevičius, Kėdainių krašto muziejaus 

archeologas;  

 Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos direktorius. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

6.  

14 d. 10 val. 
Kėdainių sporto 

centras, 

Parko g. 4 A, 

Vilainiai,  

Kėdainių raj. 

Seminaras (gerosios patirties renginys) Lietuvos kūno kultūros 

mokytojų asociacijos nariams: 

„Netradicinės sportinės veiklos neformaliajame švietime“. 

Lektorės:  

 Eglė Kuprijanovienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos vyr. mokytoja; 

  Violeta Počiulpienė, Kėdainių r. Surviliškio  V. Svirskio 

pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė;  

 Stanislava Džiugelienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

mokytoja metodininkė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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7.  

17; 19 d. 13 val. 
Kėdainių l/d 

„Aviliukas“, P. 

Lukšio g. 9 a, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių lopšelio – darželio „Aviliukas“ pedagogams: 

„Emocinis balansas per penkias jusles“. 

Lektorė - Dalia Vengrytė, Lietuvos jogos asociacijos Kėdainių 

skyriaus vadovė, jogos instruktorė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

8.  

18 d. 11 val. 
Daugiakultūris 

centras,  

Senosios Rinkos a. 

12, Kėdainiai 

Respublikinė konferencija istorijos, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojams: 

„Reformacijos istorija vidurio Lietuvoje“. 

Lektoriai: 

 Rimas Mikalauskas, Biržų evangelikų reformatų parapijos 

klebonas, Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos vice-

prezidentas;  

 Audronė Pečiulytė, Kėdainių krašto muziejaus 

daugiakultūrio centro vadovė, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 

istorijos mokytoja ekspertė;  

 Jonas Brigys, Raseinių M.Martinaičio viešosios bibliotekos 

vyriausiasis bibliotekininkas;  

 Valentina Zujevaitė, Jonavos r. Žeimių mokyklos–

daugiafunkcio centro istorijos mokytoja metodininkė;  

 Emilis Jocius, Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis 

muziejininkas;  

 Milda Belevičienė, Ukmergės r. Deltuvos pagrindinės 

mokyklos istorijos mokytoja metodininkė;  

 Rita Stonienė, Panevėžio J.Balčikonio gimnazijos lietuvių 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;  

 Daina Volkevičienė, Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 

istorijos mokytoja metodininkė;  

 Indrė Giedraitienė, Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

 

PRIEDAS 1 

(programa) 

9.  

19 d. 15 val. 
Kėdainių 

„Atžalyno" 

gimnazija, 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

 

Paskaita anglų kalbos mokytojams (dirbantiems 5 - 12 kl.): 

„Kūrybiškumo ir kultūrinio sąmoningumo ugdymas anglų 

kalbos pamokoje“. 

Lektorė - Alla Chvostova, Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

10.  

24 d. 13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras (gerosios patirties renginys) rusų kalbos mokytojams: 

„Mokome ir mokomės antrosios užsienio kalbos kūrybiškai ir 

įdomiai“. 

Lektorės:  

 Salomėja Štombergienė, Kėdainių „Ryto" progimnazijos 

mokytoja metodininkė; 

 Vitalija Valantiejienė, Kėdainių „Ryto" progimnazijos 

mokytoja metodininkė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1,00 € 

 

Po renginio 

vyks metodinis 

pasitarimas. 

11.  

25 d. 9 val. 
Kėdainių muzikos 

mokykla,  

Didžioji g. 43, 

 Kėdainiai 

Seminaras neformaliojo vaikų švietimo mokytojai: 

„Emocinis intelektas - asmeninio efektyvumo pamatas. 

Pedagogo emocinio intelekto ugdymas“. 

Seminaro lektorė Lidija Laurinčiukienė, švietimo konsultantė 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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12.  

25 d. 10 val.  
Telšių švietimo 

centras, S. 

Daukanto g. 35, 

Telšiai 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Kintančios aplinkos veiksnių įtaka socialinio pedagogo 

veiklai“. 

Lektorės:  

 Vilma Paulauskienė socialinė pedagogė metodininkė, 
„Atžalyno“ gimnazija; 

 Aušra Žukauskienė socialinė pedagogė metodininkė, 
Kėdainių rajono Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla; 

 Vyr. socialinė pedagogė Jūratė Daukšienė Kėdainių 
„Atžalyno“ gimnazija. 

 Jurgita Sinickienė,LSU Kėdainių "Aušros" progimnazijos 

socialinė pedagogė  metodininkė; 

 Danutė Lukoševičienė, LSU Kėdainių "Aušros" 

progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio 

mokestis – 

10,00 € 

 

13.  

26 d. 10 val.  
Lietuvos sporto 

universiteto 

Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Seminaras Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos bendruomenei:  

„Aš – Kūrėjas. Pamokos iš klasės: socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas pedagoginėje/socialinėje veikloje su 

ugdytiniais”.  
Seminaro turinys:  

 Teorija: vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas 

pedagoginėje/socialinėje praktikoje: požiūriai, elgesys, 

sveikatos rodikliai ir akademiniai pasiekimai;  IQ vs EQ.  

 Patyriminės praktikos: „Pamokos iš klasės”. 

 

Lektorė - Jurgita Zabulytė Kupriūnienė, socialinių mokslų 

magistrė, Laplandijos universiteto doktorantė (Suomija), socialinė 

pedagogė, EQ (emocinio intelekto) kompetencijų lavinimo trenerė,  

sertifikuota ugdomojo konsultavimo specialistė švietimo sistemoje, 

(Baltijos Koučingo centras 2014), sertifikuota Emocinio intelekto 

praktikė (Dubai, JAE, 2016), Tarptautinės Socialinio darbo su 

grupėmis asociacijos narė (IASWG, JAV). 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis –  

1,00 € 

14.  

26 d. 13 val. 
Kėdainių l/d 

"Vyturėlis", 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Seminaras (gerosios patirtis renginys) Kėdainių l/d „Vyturėlis“ 

pedagogams ir tėvams: 

„Palankios vaikui artimos aplinkos veiksniai ir jų kūrimo 

galimybės atsakomybei ugdyti “ 

 

Seminaro lektoriai:  

 Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“ vyr. 

socialinė pedagogė; 

 psichologas Edgaras Sirotavičius, Kėdainių l/d „Vyturėlis“ 

psichologas; 

 Gailutė Rutkauskienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“ sveikatos 

priežiūros specialistė. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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15.  

27 d. 10 val.  
Kėdainių Šviesioji 

gimnazija  

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

Seminaras (gerosios patirtis renginys) Kauno r. bendrojo ugdymo 

mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Kultūrinių erdvių integracija lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokose“. 

Lektorės:  

 Virginija Savickienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

mokytoja ekspertė; 

  Dalia Pabarčienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

mokytoja metodininkė; 

 Zita Rosteikienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytoja 

metodininkė; 

 Asta Jakštienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytoja 

metodininkė; 

 Audronė Praškevičienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

mokytoja metodininkė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

16.  

28 d. 10 val. 
Kėdainių kultūros 

centras,  

J. Basanavičiaus 

g. 24, 

 Kėdainiai 

Seminaras (gerosios patirties renginys) dailės mokytojams: 

„Kūrinio interpretacija: sena naujai”. 

 

Lektorė – Rima Stadalnykienė, Kėdainių kultūros centro 

dailininkė. 
Danutė Čeidienė  

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

17.  

30 d. 9 val. 
Kėdainių rajono 

Akademijos 

gimnazija, 

Jaunimo g.2, 

Akademija, 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos pedagogams: 

„XXI amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Ugdymo turinio 

modeliavimas ir ugdymo proceso organizavimas pokyčių 

kontekste. Mąstymo žemėlapiai“. 

Lektorės: 

 Lina Augustinienė, Kėdainių rajono Akademijos 

gimnazijos "Kaštono" skyriaus mokytoja metodininkė, 

 Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių rajono Akademijos 

gimnazijos "Kaštono" skyriaus socialinė pedagogė. 

 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

18.  

30 d. 9 val. 
Kėdainių Juozo 

Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g. 11 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

pedagogams: 

„Mokyklos strateginio plano rengimas: principai, struktūra, 

etapai“. 

Lektorės:  

 Tereza Sotnik, Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 

direktorė; 

 Jolita Gaučienė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 

direktorės pavaduotoja ugdymui. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

19.  

30 d. 10 val. 
Kėdainių dailės 

mokykla, 

Paeismilgio g. 12a, 

Kėdainiai 

Seminaras (gerosios patirties renginys) Kėdainių dailės mokyklos 

mokytojams: 

„Kontaktinis dažymas augalais ant popieriaus“. 

 

Lektorė - mokytoja metodininkė Inga Čičinskė, Kėdainių dailės 

mokykla 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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20.  

30 d. 10 val. 
Kėdainių profesinio 

rengimo centras, 

Šėtos g. 105, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių PRC pedagogams: 

Žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV) ir su juo susijusių 

problemų sprendimas mokyklos bendruomenėje - informacinis 

leidinys mokiniams 

Lektorius - Zigmantas Nagys užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

Švietimo ir komunikacijos skyriaus vedėjas 

 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

21.  

30 d. 12 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Seminaras anglų kalbos mokytojams, dirbantiems pradinėse 

klasėse: 

„Kaip efektyviai mokyti anglų kalbos pradinuką?“ 

 

Lektorės:  

 Greta Kukenienė, Kauno Vyturio gimnazijos vyr. 

mokytoja; 

 Nomeda Sabeckienė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos 

mokytoja; 

 Kristina Švagždienė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos 

mokytoja. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

22.  

31 d. 10 val. 
Zyplių dvaras, 

Beržų g. 3, 

 Tubelių k.,  

Šakių raj. 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Bendrųjų kompetencijų tobulinimas: Zyplių dvaro edukacinė 

erdvė ir keramikos amato ypatumai“. 

 

Lektorius - Linas Jasulevičius, Šakių r. Lukšių kultūros centro 

dailininkas. 
Danutė Čeidienė  

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

23.  

31 d. 12 val. 
Kėdainių rajono 

Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija, 

Kauno gatvė 26, 

Krakės, Kėdainių 

rajonas 

Paskaita Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos 

pedagogams: 

Žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV) ir su juo susijusių 

problemų sprendimas mokyklos bendruomenėje - informacinis 

leidinys mokiniams 

Lektorius - Zigmantas Nagys užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

Švietimo ir komunikacijos skyriaus vedėjas 

 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

24. 3 

Spalio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”;  

 Kėdainių l/d „Varpelis”;  

 Kėdainių l/d „Pasaka“;  

 Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

 Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki spalio 5 d. 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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25. 4 

Lapkričio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Josvainių gimnazija; 

 Kėdainių r. Šėtos gimnazija;  

 Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių l/d „Aviliukas”;  

 Kėdainių l/d „Žilvitis.  

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki spalio 25 d. 

26.  

2 d. 9 val. 

Kėdainių r. 

policijos poskyris, 

A. Mickevičiaus 

g.23, Kėdainiai 

Dalyvavimas ikiteisminio tyrimo vaikų apklausoje. 

 

 

 

Skirmantė Sakalauskaitė 
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III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

27.  

3 d. 13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono logopedų rajono metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2017 - 2018 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Gitana Danilevičienė 

 

 

28.  

3 d. 13,30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ugdymo karjerai koordinatorių rajono metodinio būrelio 

pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2017 - 2018 m. m. 

ir kt. klausimai.  
Metodinio būrelio pirmininkė Irma Zukienė 

Danutė Čeidienė 

 

 

29.  

3 d. 14 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų rajono metodinio būrelio 

pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2017 - 2018 m. m. 

ir kt. klausimai.  
Metodinio būrelio pirmininkė Alma Sungailienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

30.  

4 d. 15 val. 
Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 
Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laima Railienė 

Robertas Bilvinas 

 

 

31.  

10 d. 15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Technologijų mokytojų rajono metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2017 - 2018 m. m. 

ir kt. klausimai.  
Metodinio būrelio pirmininkas Virdaudas Bernotavičius 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

32.  

11 d. 13,30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų rajono metodinio  būrelio 

pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2017 - 2018 m. m. 

ir kt. klausimai.  
Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

33.  

18 d. 12,30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų  metodinio  būrelio pasitarimas. 
 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

 

34.  

24 d. 17 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rusų kalbos mokytojų rajono metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2017 - 2018 m. m. 

ir kt. klausimai.  

 
Metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Valantiejienė 

Aušra Nesterovienė 

 

35.  

26 d. 16 val. 
Šv. Juozapo 

parapijos salė 

Didžioji g. 21, 

Kėdainiai 

Tikybos mokytojų rajono metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

Vilija Girdauskaitė 
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36.  

27 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Bibliotekininkų rajono metodinio būrelio pasitarimas. 
Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2017 - 2018 m. m. 

ir kt. klausimai.  
Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičienė 

Danutė Čeidienė 

 

 

 

IV. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

37.   

Spalio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

STEP programos mokymai Kėdainių r. švietimo įstaigų 

tėvams, auginantiems 6 - 12 m. vaikus: 

 3 d. - įžanginis susitikimas; 

 10 d. - „Supraskite save ir savo vaiką“;  

 17 d. - „Supraskite įsitikinimus ir jausmus“; 

 24 d. - „Drąsinkite savo vaiką ir save“; 

 31 d. - „Klausykitės vaiko ir su juo kalbėkitės.“  

Lektorė – Ijola Petrauskienė, sertifikuota STEP programos vadovė,  

Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

tėvai. 

38.  

Spalio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

STEP programos mokymai Kėdainių r. švietimo įstaigų 

tėvams, auginantiems vaikus 0 – 5 m. vaikus: 

 4 d. - įžanginis susitikimas; 

 11 d. - „Supraskite savo mažylį“; 

 18d. - „Supraskite savo mažylio elgesį“;  

 25 d. - „Ugdykite vaiko savigarbą ankstyvajame amžiuje.“ 

Lektorė – Ijola Petrauskienė, sertifikuota STEP programos vadovė,  

Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

tėvai. 

 

39.  

4 d. 16.30 val. 
Josvainių socialinis 

ir ugdymo centras, 

Skroblų g. 8, 

Josvainiai, 

Kėdainių raj. 

Paskaita Kėdainių r. Josvainių vaikų darželio tėvams:  

„Kaip palengvinti vaikų adaptaciją vaikų darželyje?“. 

 

Lektorė – Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė Arūnė 

Jakutienė. 

 

40.  

13 d. 13 val. 
Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla,  

Miegėnų k., 

Gudžiūnų sen., 

Kėdainių raj. 

Paskaita Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos tėvams: 

„Kaip padėti vaikui mokytis?“ 

 

 

Lektorė – Skirmantė Sakalauskaitė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos psichologė. 

 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

41.  

11 d. 15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų narių Vadovų klubo pasitarimas. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Gunda Krasauskaitė, 

Vilija Girdauskaitė 

 

42.  

13 d. 14 val. 
VšĮ ,,Laiptai į 

Viltį‘‘ 

Didžioji g. 21, 

Kėdainiai 

Paskaita paaugliams: ,,Vidiniai ir išoriniai konfliktai‘‘.  

 
 

Tikybos mokytojų rajono metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

Būtina 

registracija tel. 

8-689 29292. 
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43.  

21 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų narių rudens FORUMAS. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Gunda Krasauskaitė, 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

el.p.: 
gbiriukaite@gmai

l.com 
(Gabrielė Biriukaitė) 

44.  

27-29 d.  
Radviliškio 

kultūros centras 

Maironio g.10, 

Radviliškis 

Lietuvos moksleivių sąjungos  forumas. 

 

 

 

Dalyvauja KRMT 

komanda 

 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

45.  

Spalio 10 d. –

lapkričio 10 d. 
Kėdainių l/d 

„Puriena“ 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninis – 

kūrybinis konkursas skirtas tautinio kostiumo metams 

pažymėti:  

„Iš močiutės skrynios“ 

 

Organizatoriai-Kėdainių lopšelis-darželis "Puriena". 

Konkurso 

koordinatorė Zita 

Dzidzinavičienė, 

tel.: 

+37034761687 

46.  

15 - 30 d. d. 
Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Vyturėlyje“ vykdomos veiklos, įgyvendinant 

projektą „Augu saugus ir atsakingas“. 

 

 

 

47.  

20 d. 10 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 10 kl. (gimnazijų 1 - 2 kl.) 

mokinių konferencija, skirta Palaimintojo Teofiliaus 

Matulionio metams paminėti: 

„Tiesa padarys jus laisvus“ (JN 8,32)“. 

 

Organizatoriai:  LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija,  Kėdainių 

jaunimo centras „Tiltai“. 

PRIEDAS 2 

(nuostatai) 

 

  

mailto:gbiriukaite@gmail.com
mailto:gbiriukaite@gmail.com
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VII. PARODOS 
 

48.   

Spalio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių „Ryto" progimnazijos 2 d ir 2 e kl. mokinių ir jų tėvelių kūrybinių 

darbų paroda „Raidės draugauja".  
 

Parodos organizatoriai: Roma Dzikienė, Kėdainių „Ryto" progimnazijos mokytoja 

metodininkė; Audrius Pankratjevas, Kėdainių „Ryto" progimnazijos mokytojas 

metodininkas.  
Danutė Čeidienė 

49.  

Spalio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Vaikų dienos centrą lankančių vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Vasarą palydint". 

 

Parodos organizatorė - Edita Dulkinienė, Kėdainių pagalbos šeimai centro Vaikų 

dienos centro neformalaus ugdymo pedagogė.  
Danutė Čeidienė 

50.  

Spalio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d ,,Vyturėlis" ugdytinių  kūrybinių darbų paroda ,,Vėjas rudenį 

gena‘‘.  
Parodos organizatorės: Vilija Vaitkevičienė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis" vyr. 

auklėtoja; Vilma Marušauskienė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis" auklėtoja. 
Danutė Čeidienė 

51.  

Spalio mėn. 
Kėdainių kultūros 

centro Labūnavos 

skyrius, Barupės g. 

9, Labūnava, 

Kėdainių raj.  

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos neformaliojo švietimo „Kūrybos 

kraitelė“ ir „Mažoji meno studija“ mokinių kūrybinių darbų paroda ‚Spalvotas 

rudens šokis“. 

Parodos organizatorės: Jurgita Vaitiekūnienė, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos mokytoja metodininkė; Edita Junčienė, Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja. 

 

VIII. INFORMACIJA APIE RUGSĖJO MĖN. ĮVYKUSIUS RAJONO METODINIŲ 

BŪRELIŲ PASITARIMUS 
 

1. Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo metu nutarta:  

 Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapą organizuoti 2017 m. lapkričio 10 d. 10 val. 

Kėdainių muzikos mokykloje (registracija Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos svetainėje iki 

spalio 27). Sudaryta olimpiados dalyvių vertinimo komisija; 

 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajono etapą organizuoti 2018 

m. sausio 9 d. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre. Sudaryta konkurso atlikėjų 

vertinimo komisija. 

2. Lietuvių k. ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimo metu:  

 išrinkta metodinio būrelio taryba (Birutė Konstanblackaitė, Kėdainių profesinio rengimo centro 

mokytoja metodininkė; Eglė Kirsienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokytoja 

metodininkė; Rita Galinauskienė, Kėdainių "Ryto" progimnazijos mokytoja metodininkė; Žydrė 

Svetikienė, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė);  

 išrinkta metodinio būrelio pirmininkė (mokytoja ekspertė Aldona Šliažaitė, Kėdainių suaugusiųjų 

ir jaunimo mokymo centras); 

 aptarti pasikeitimai, įgyvendinant „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją 

programą“, patvirtintą  ŠMM ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V- 46;  

 pasidalinta informacija iš lietuvių k. ir literatūros  mokytojų  konferencijos “Mažosios Lietuvos 

kultūra lietuvių kalbos ir literatūros  programoje";  

 aptarti metodinio darbo prioritetai, kvalifikacijos tobulinimo renginiai; 

 sudarytos olimpiadų ir konkursų darbų vertinimo komisijos. 

3. Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimo metu nutarta: 

https://maps.google.com/?q=Barup%C4%97s+g.+9,+Lab%C5%ABnavos&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Barup%C4%97s+g.+9,+Lab%C5%ABnavos&entry=gmail&source=g
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 dalyvauti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamuose seminaruose „Šiuolaikinė kūno 

kultūros pamoka – planavimas, vykdymas“ ir „Vertinimas fiziniame ugdyme“. 

4. Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo metu:  

 išrinkta metodinio būrelio pirmininkė (mokytoja metodininkė Jurgita Dombrovskienė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija); 

 nutarta iki 2017 m. gruodžio 1 d. parengti užduotis 5 – 8 klasių matematikos olimpiadai. 

5. Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo metu pritarta chemijos olimpiadų užduočių 

rengimo tvarkai. 

6. Etikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimo metu nutarta:  

 dalyvauti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamame seminare „Aš – Kūrėjas. 

Pamokos iš klasės: socialinių emocinių kompetencijų ugdymas pedagoginėje/socialinėje veikloje 

su ugdytiniais”; 

 2017 m. lapkričio mėn. dalyvauti atviroje etikos pamokoje, kuri vyks Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazijoje. 

7. Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimo metu nutarta: 

 iki 2017 m. rugsėjo 29 d. parengti renginių planą; 

 organizuoti tradicinius konkursus bei olimpiadas. 

8. Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo metu:  

 aptarta 2017/18 mokslų metų planuojamos veiklos, biologijos olimpiadų organizavimo laikas, 

vertinimo ir užduočių rengimo  komisijos;  

 nutarta dalyvauti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamame  seminare 

„Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo ugdymo mokyklose 

kūrimas“ (lektorė – doc. dr. Viktorija Sičiūnienė). 

9. Rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ir skyrių vedėjų susivienijimo pasitarimo 

metu:  

 išrinkta susivienijimo valdyba (Asta Butrimaitė, Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Lina Adomaitienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Tatjana Vaitiekūnienė, Kėdainių rajono Akademijos 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Lina Blinstrubaitė, Kėdainių "Atžalyno" 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui);  

 išrinkta susivienijimo valdybos pirmininkė (Regina Bičkienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ direktorės 

pavaduotoja ugdymui);  

 aptarti 2017-2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai (socialinių emocinių kompetencijų 

ugdymas, mokinių pasiekimų tyrimų rezultatų pritaikymas, skaitymo raštingumas); 

 Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė Arūnė Jakutienė skaitė pranešimą „Bendravimo 

ir bendradarbiavimo su įvairių amžiaus tarpsnių vaikų/mokinių tėvais ypatumai“. 

10. Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo metu nutarta: 

 organizuoti ir dalyvauti seminare „Kėdainių krašto dvarai“ (2 dalys); 

 organizuoti išvažiuojamąjį seminarą į Suvalkiją. 

11. Tikybos mokytojų metodinis būrelis informuoja: 

 spalio 1 d. 9,30 val. Šv. Juozapo bažnyčioje vyks Rožinio malda. Dalyvauja Kėdainių dekanato 

tikybos mokytojai; 

 spalio 8 d. 9,30 val. Šv. Juozapo bažnyčioje vyks Rožinio malda. Dalyvauja Kėdainių LSU 

„Aušros“ progimnazijos bendruomenė; 

 spalio 15 d. 9,30 val. Šv. Juozapo bažnyčioje vyks Rožinio malda. Dalyvauja Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos bendruomenė. 

 spalio 22 d. 9,30 val. Šv. Juozapo bažnyčioje vyks Rožinio malda. Dalyvauja Kėdainių 

,,Atžalyno‘‘ gimnazijos bendruomenė; 

 spalio 29 d. 9,30 val. Šv. Juozapo bažnyčioje vyks Rožinio malda. Dalyvauja Kėdainių J. 

Paukštelio progimnazijos bendruomenė. 

_________________________________ 
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PRIEDAS 1 

 

RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS  

„REFORMACIJOS ISTORIJA VIDURIO LIETUVOJE“  

PROGRAMA 

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras (Senosios Rinkos a. 12) 

2017 metų spalio 18 d. 

 

10.30 - 11.00   Konferencijos dalyvių registracija. 

11.00 - 11.10   Konferencijos atidarymas. 

11.10 - 11.50  RIMAS MIKALAUSKAS (Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas, 

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos vice-prezidentas) Reformacijos esminės teologinės 

tiesos.  

11.50 - 12.20  AUDRONĖ PEČIULYTĖ (Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro 

vadovė, Šėtos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė) Kėdainiai – evangelikų reformatų 

švietimo „tvirtovė“ XVI – XVIII a. 

12.20 – 12.40  JONAS BRIGYS (Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 

vyriausiasis bibliotekininkas) Reformacija Raseinių krašte XVI – XX a. 

12.40- 13.00 VALENTINA ZUJEVAITĖ (Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro 

istorijos mokytoja metodininkė) Reformacijos pėdsakai Jonavos krašte ir jų atskleidimas 

mokinių ugdyme. 

13.00 – 13.20 Kavos pertrauka. 

13.20– 13.40 EMILIS JOCIUS (Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas) 

Evangelikų bažnyčia Panevėžyje. 

13.40 - 14.00  MILDA BELEVIČIENĖ (Ukmergės r. Deltuvos pagrindinės mokyklos istorijos 

mokytoja metodininkė) Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčia. 

14.00 - 14.20 RITA STONIENĖ (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė) Reformacijos įtaka lietuvių kalbai ir literatūrai. 

14.20 - 14.40 DAINA VOLKEVIČIENĖ (Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos istorijos 

mokytoja metodininkė)  INDRĖ GIEDRAITIENĖ (Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos 

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja). Reformacijos vaidmuo lietuviškos knygos kelyje. 

14.40 – 15.00 Diskusijos. 

15.00 – 16.00 Ekskursija „Protestantiški Kėdainiai“. 

Konferencijos organizatorius – Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras. 

Projektą  „Reformacijos istorija vidurio Lietuvoje“ remia Kėdainių rajono savivaldybė. 

_________________________________ 
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PRIEDAS 2 

 

 PATVIRTINTA 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos direktoriaus 

2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-123 

 

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-10 (GIMNAZIJŲ I-II) KLASIŲ MOKINIŲ 

KONFERENCIJOS „TIESA PADARYS JUS LAISVUS“ (Jn 8,32), SKIRTOS 

PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO  METAMS PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS  
 

1. Konferencijos tikslas – per Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo kelią, kančias 

tremtyje, tikėjimo liudijimą ir žmogiškumą atskleisti dorybių aktualumą šiandienos 

pasaulyje.   

II. UŽDAVINIAI 

2. Skatinti mokinius domėtis valstybės istorija, lietuviais gyvojo tikėjimo liudytojais: 

2.1. atskleisti gyvenimo ir tikėjimo ryšį, vertybių ir dorybių svarbą žmogaus gyvenime; 

2.2. ugdyti jauno žmogaus savirealizacijos poveikį, kūrybiškumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius; 

2.3. skatinti mokinius atsiliepti į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą „pakilti nuo sofos ir autis 

žygio batus“, t.y. įsipareigoti aktyviai krikščioniškai veiklai.  
 

III. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA 

3. Konferencija vyks 2017 m. spalio 20 d.  10.00 val. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijoje (Chemikų g. 30, Kėdainiai, tel. 8 347 603 83, faks. 8 347 603 07, 

el.paštas: rastine.ausra@gmail.com ) 

 

IV. ORGANIZATORIAI  

4. Konferencijos organizatoriai:  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija,  

Kėdainių jaunimo centras „Tiltai“: 

4.1. globėjai: Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktorė Neringa 

Vaicekauskienė, Kėdainių dekanas kun. Norbertas Martinkus, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė; 

mailto:rastine.ausra@gmail.com
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4.2. organizacinis komitetas: Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

mokytojos: Zita Kairaitytė, Marija Burneikienė, Rita Lengvinienė, Ingrida Neliupšienė, 

Irena Adomavičiūtė, Šėtos gimnazijos mokytoja Lina Vaicekauskaitė; 

4.3. partneriai: Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. 

 

V. DALYVIAI, REGISTRACIJA 

5. Dalyviai – bendrojo lavinimo mokyklų 5-10 (gimnazijų I-II) klasių mokiniai ir juos paruošę 

mokytojai. Išimties tvarka gali dalyvauti 4 ir 11-12 (III-IV)  klasių mokiniai: 

5.1. dalyvius į konferenciją lydi darbo vadovas; 

5.2. į konferenciją dalyviai registruojasi iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Užsiregistravusiems 

konferencijos dalyviams kvietimas ir konferencijos programa bus išsiųsti nurodytu  

elektroniniu paštu arba faksu iki 2017 m. spalio 13 d.; 

5.3. užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) siųsti elektroniniu paštu zitaka2000@yahoo.com; 

5.4. informaciją teikia Zita Kairaitytė, tel. 868693543, el. paštu zitaka2000@yahoo.com ir Lina 

Vaicekauskaitė, tel. 865203451, el. paštu vaicekauskaite.lina001@gmail.com.  

 

VI. REKOMENDACIJOS KONFERENCIJOS DALYVIAMS 
 

6. Konferencijos dalyviai, 5-10 (gimnazijų I-II) klasių mokiniai, savarankiškai susipažįsta su 

palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimu, pasirenka palaimintąjam būdingą dorybę ir 

sukuria vaidybinį etiudą, atspindintį pasirinktą dorybę. Konferencijos metu pristatomas 

sukurtas etiudas. Mokiniai, norintys dalyvauti konferencijoje, bet nesukūrę vaidybinio 

etiudo, gali parengti kūrybinį darbą (stendinį pranešimą, komiksą, nuotrauką, koliažą), 

atitinkantį konferencijos tikslą ir uždavinius ir pristatyti organizatoriams iki 2017 m.  spalio 

17 d.: 

6.1. vaidybinio etiudo pristatymo laikas – 5-7  minutės. Kūrybiniai  darbai bus eksponuojami 

konferencijos metu; 

6.2. kūrybinių darbų temos:  

6.2.1. palaimintojo Teofilio Matulionio puoselėtos dorybės; 

6.2.2. žmogaus asmeninė atsakomybė už vertybių pasirinkimą;  

6.2.3. žmogaus atsakas į Dievo meilę bei malonę;  

6.2.4. kaip tikėjimas auga, stiprėja ir keičia patį žmogų bei veikia aplinką; 

6.2.5. ko galima pasimokyti ir ką pritaikyti kasdienybėje; 

6.3. konferencijos dalyviai ir juos ruošę mokytojai bus apdovanoti Padėkos raštais. 

_____________________________  

mailto:zitaka2000@yahoo.com
mailto:zitaka2000@yahoo.com
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1 priedas 

 

BENDROJO UGDYMO   MOKYKLŲ 5-10 (GIMNAZIJŲ I-II) KLASIŲ 

MOKINIŲ  KONFERENCIJOS „TIESA PADARYS JUS LAISVUS“(JN 8,32), 

SKIRTOS PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO  METAMS 

PAMINĖTI  

DALYVIO ANKETA  

 

Mokyklos pavadinimas  

Klasė 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė, tel. nr. 

el. paštas 

 

 

Etiudo/ darbo pavadinimas  

 

Trumpas darbo pristatymas  

(ne daugiau kaip 5 sakiniai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


