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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2018 m. gegužės mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

8 d. 14 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita anglų kalbos mokytojams: 

„Kūrybiškumą, iniciatyvumą ir bendradarbiavimą 

skatinančios užduotys anglų kalbos pamokose". 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Lektorė – Miglė Ogorodnikovienė, anglų kalbos mokytoja 

ekspertė, Oxford University Press vadovė Baltijos šalims. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

2.  

8 d. 15 val. 
 

Kėdainių Mikalojaus  

Daukšos viešoji 

biblioteka,  

Didžiosios Rinkos a. 

11, Kėdainiai 

Paskaita lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos mokytojams, 

bibliotekininkams, vadovams: 

„Kalba, tauta, valstybė nėra tikslas, tai – kelias“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektoriai: prof. dr. Irena Smetonienė, doc. dr. Antanas Smetona, 

Vilniaus universitetas.  
 Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

3.  

10 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras socialiniams pedagogams, socialiniams 

darbuotojams, psichologams, klasių auklėtojams, vadovams: 

„Žmogaus teisių, profesinės etikos ir darnios žmogaus 

socialinės raidos klausimai“.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorė – doc. dr. Dalija Snieškienė, VDU Socialinio darbo 

katedra. 
Danutė Čeidienė  

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

4.  

10 d. 12 val.  
 

Kėdainių rajono 

Surviliškio 

V.Svirskio 

pagrindinė mokykla, 
Kėdainių g. 11, 

Surviliškis, Kėdainių 

raj. 

Seminaras Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos pedagogams:  

„Mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymas 

organizuojant neformaliojo vaikų švietimo veiklas“.  
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Lektorės: Ilona Dauderienė, Kėdainių r. Surviliškio V.Svirskio 

pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė; Rita Liaugaudienė, 

Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos vyr. mokytoja.  
 

Robertas Bilvinas 
 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

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


5.  

14 d.  
Kauno Prano Daunio 

ugdymo centras, 

Taikos pr. 6 a,  

Kaunas. 

 

Išvykstame 8,00 val. 
nuo Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos. 
 

Seminaras logopedams: 

„Specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo 

galimybės autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių 

ugdymui“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Lektoriai - jungtinė grupė. 
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis 

– 8,00 € 

6.  

15 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras įstaigų vadovams, darbuotojams, pedagogams: 

„Organizacijos įvaizdžio stiprinimas naudojantis internetu ir 

socialiniais tinklais“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorė – doc. dr. Milda Domkuvienė, Šiaulių universitetas.  
 

Aušra Nesterovienė 
 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio 

mokestis 

– 22,00 € 

7.  

15 d. 13 val. 
 

Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 

posėdžių salė,  

J. Basanavičiaus g. 36, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys švietimo įstaigų vadovams, 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams:  

„Tarptautinių projektų vykdymo patirtis: ką ir kaip 

vykdėme/vykdome, ko išmokome?”.  
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.  

Patirtimi dalinsis atstovai iš: Kėdainių l/d „Pasaka“, Kėdainių 

specialiosios mokyklos, Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio 

pagrindinės mokyklos, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos, Kėdainių profesinio rengimo centro. 
 

P.s. Kviečiame ir kitas švietimo įstaigas, vykdžiusias/vykdančiais 

tarptautinius projektus, pasidalinti savo patirtimi.  
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

8.  

16 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Seminaras Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

vadovams:  

„Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas, 

siekiant ugdymo įstaigos kokybės vadybos gerinimo”. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektoriai – jungtinė grupė.  
 Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Seminaras 

mokamas  

(pagal sutartį). 

9.  

18 d. 10 val. 
 

Kėdainių profesinio 

rengimo centras, 

Šėtos g. 105, 

 Kėdainiai 

Seminaras mokinių ugdymo karjerai pedagogams: 

„Atsakymo ieškokime kartu“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Organizatorius: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 

centras. 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimus 

išduos Klaipėdos 

pedagogų švietimo 

ir kultūros centras. 

10.  

18 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Seminaras Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

vadovams:  

„Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas, 

siekiant ugdymo įstaigos kokybės vadybos gerinimo”. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektoriai – jungtinė grupė.  
 Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Seminaras 

mokamas  

(pagal sutartį). 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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11.  

18 d. 10 val.  
 

Kėdainių r. Krakių 

Mikalojaus Katkaus 

gimnazija,  

Kauno g. 26, Krakės, 

Kėdainių r.  

Gerosios patirties renginys bibliotekininkams: 

„Bibliotekų duomenų bazių panaudojimas. Gerosios praktikos 

pavyzdžiai. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorės: Virginija Grigorjevienė, Kėdainių M. Daukšos viešosios 

bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja; Rima 

Burbaitė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos bibliotekininkė; 

Jekaterina Karmelavičienė, Kėdainių r. V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos bibliotekininkė; Danutė Šarkevičienė, Kėdainių r. 

Krakių M. Katkaus gimnazijos bibliotekininkė. 

 
 Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

 – 1,00 € 

 

 

 

 

12.  

22 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams:  

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinis emocinis ugdymas 

integruojant Kimochis programą“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Lektorė – Audronė Gailiuvienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“ 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.  

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

 

13.  

22 d. 12 val. 
 

Kėdainių profesinio 

rengimo centras, 

Šėtos g. 105, 

Kėdainiai 

Seminaras profesijos mokytojams ir pageidaujantiems 

pedagogams: 

„Rizikos valdymas -  ugdymo(si) proceso sėkmė“. 

Seminaro turinys: 

 mokinių motyvavimo ir paramos/palaikymo būdai įtraukiant juos į 

aktyvų mokymąsi; 

 atviros, saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

 klasės valdymo metodai; 

 ugdymo(si) aplinkų kūrimo infrastruktūra, bendruomenės 

pasitikėjimo kultūros ir organizacijos tradicijų vystymas. 

 situacijų valdymo metodika; 

 elektroninių patyčių prevencijos mokymo/si planas ir jo 

integravimas į ugdymo procesą; 

 tarptautinių projektų poveikis dalyviui, organizacijai ir tikslinėms 

grupėms. 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.  

 

Lektoriai – jungtinė grupė. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

24 d. 
Jurbarko švietimo 

centras, 

Dariaus ir Girėno g. 

120A, 

 Jurbarkas 

 

Išvykstame 8.30 val. 
nuo Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos 

 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Socialinio pedagogo darbo veiklos registras“. 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.  

 

Lektorė –  Saulena Lukšienė, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės 

mokyklos socialinė pedagogė metodininkė. 

 
 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio 

mokestis 

– 15,00 € 

 

 

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


15.  

25 d. 11 val.  
 

Kėdainių  

J. Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Respublikinė konferencija pedagogams, mokyklų vadovams, 

švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, visuomenės 

sveikatos specialistams, savivaldybės įstaigų darbuotojams: 

„Socialinio emocinio ugdymo indėlis, siekiant mokytojo 

profesijos prestižo“. 

Pranešimų tematika: 

 socialinio emocinio ugdymo perspektyvos Lietuvos švietimo 

sistemoje; 

 socialinio emocinio ugdymo galimybės ir sėkmės 

ikimokyklinėse įstaigose; 

 nuoseklaus socialinio emocinio ugdymo programų plėtojimas ir 

tarpdalykinė integracija pradiniame, pagrindiniame ir 

viduriniame ugdyme; 

 švietimo įstaigų vadovų galimybės ir sėkmės stiprinant socialinį 

emocinį ugdymą įstaigose. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

Aušra Nesterovienė 
 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

 

 

 

 

 

16.  

25 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Menų terapijos metodai ankstyvajame amžiuje ugdant 

specialiųjų poreikių turinčius vaikus“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

 

Lektorė – Solveiga Zvicevičiene, Lietuvos edukologijos 

universiteto socialinių mokslų doktorantė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio 

mokestis 

– 10,00 € 

 

17.  

31 d.  
Panevėžio l/d 

„Vyturėlis“, 
Žvaigždžių g. 24, 

Panevėžys  

 

Išvykstame 8,30 val. 
nuo Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos. 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Inovatyvus ir kokybiškas  ugdymas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje". 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - Inesa Vietienė, Panevėžio l/d ,,Vyturėlis" direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui.  
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis 

– 8,00 € 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

18.  

Gegužės mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami mokinių specialieji ugdymosi poreikiai iš: 

 Kėdainių r. Akademijos gimnazijos; 

 Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

 Kėdainių r. Šėtos gimnazijos; 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazijos; 

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos; 

 Kėdainių r. Dotnuvos  pagrindinės mokyklos. 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė,  

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

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


19.  

Birželio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami vaikų specialieji ugdymosi poreikiai iš:  

 Kėdainių l/d „Vyturėlis“.  

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė,  

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti  

iki 

 gegužės 25 d. 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
 

20.  

9 d. 12 val. 
 

Dienos centras 

„Tavo svajonė“ 

Birutės g. 14 

Kėdainiai 

 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Ramunė  Ūsė                                                                                                                                

Arūnė Jakutienė 

 

21.  

24 d. 9.30 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Žilvitis“, 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Atviros ugdomosios veiklos Kėdainių l/d ,,Žilvitis":  

,,Vaikų žaidimai ir ugdomoji  veikla lauke".   

 

Organizatoriai -  Kėdainių l/d ,,Žilvitis" pedagogai. 

 

Kviečiami  2 – 3 

pedagogai iš 

įstaigos. 

Registracija: 

tel.: 6 17 05  

arba 

el.p.: info@kedai

niaizilvitis.lt 

 

 

IV. MOKINIŲ OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 

22.  

2 - 4 d. 

 
Kauno A. Puškino 

gimnazija 

Vytauto pr. 50, 

Kaunas 

 

XXX Lietuvos mokinių  geografijos olimpiados šalies etapas. 

Kviečiamas dalyvauti: 

 Ignas Griška, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Robertas Bilvinas 

 

Mokinių ir 

lydinčių 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

23.  

3 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių rajono 7 - 8 klasių mokinių fizikos olimpiada. 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija 

iki 1 d.: 
https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

24.  

8 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių chemijos olimpiada. 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija 

iki 3 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

25.  

5 -7 d. 

 
Klaipėdos Vitės 

pagrindinė 

mokykla 

J. Janonio g. 32, 

Klaipėda 

66 - osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapas. 

Kviečiami dalyvauti: 

 Martynas Kiela, Kėdainių šviesioji gimnazija; 

 Donatas Černikauskas, Kėdainių šviesioji gimnazija; 

 Karolina Juknaitė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Robertas Bilvinas 

 

Mokinių ir 

lydinčių 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

mailto:info@kedainiaizilvitis.lt
mailto:info@kedainiaizilvitis.lt
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/


26.  

8 d. 12 val. 
 

Kėdainių Juozo 

Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

 

13,30 val. 

Kėdainių rajono 6 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto 

konkursas. 

 

 

 

 

 
Konkurso darbų vertinimas. 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

iki 4 d.: 
https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

 

 

27.  

9 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 4 – 6 klasių mokinių, turinčių skirtingų 

gebėjimų, viktorina „Lietuva – mano kraštas“.  

 
 

Gitana Danilevičienė, Jurgita Vaitelytė 

 

Registracija  

iki 4 d.: 

spec.pedagoge@c

entras.kedainiai.l

m.lt  

28.  

11 d. 10 val. 
 

Daugiakultūris 

centras, 

Senosios Rinkos a. 

12, Kėdainiai 

Kėdainių rajono 5 - 12 klasių mokinių rusų kalbos meninio 

skaitymo konkursas. 

 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija 

iki 2 d.: 
https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

29.  

16 d. 11,30 val.  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija 

iki 11 d.: 
https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

30.  

16 d. 12 val.  

Kėdainių 

J.Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g. 11,  

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 1 - 4 klasių mokinių meninio skaitymo 

konkursas „Su knyga – per gyvenimą“. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

iki 11 d.: 
https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

31.  

21 d. 10 val. 
 

Kauno rajono 

Garliavos Jonučių 

progimnazija, 

Vasario 16-osios  

g. 8,  Garliava 

Pradinių klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ III - iasis 

etapas. 

 

Dalyvauja - Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių 

mokinių komanda. 
Danutė Čeidienė 

Mokinių ir 

lydinčiosios  

mokytojos  

kelionės išlaidas 

apmoka 

progimnazija. 

32.  

1 - 20 d. 
 

Kėdainių r. 

Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla,  

Kėdainių r. 

Respublikinio kūrybinių darbų (piešinių) konkursas „Mano 

šeima“. 

 

Organizatorė - Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos 

pradinių klasių mokytoja Rasa Petrauskienė. 

Konkursui 

pateikti 

skenuotus/fotogra

fuotus kūrybinius 

darbus el. paštu: 

miegenairasa@g

mail.com 

PRIEDAS 1 

 

 

V. MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

33.  

2 d. 14 val.  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai  

 

Individuali konsultacija profesijos pasirinkimo klausimais Kėdainių rajono 

Akademijos gimnazijos mokiniams. 

 

Henrikas Vaicekauskas, ugdymo karjerai konsultantas, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos direktorius.  

 

 

https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
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VI. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

34.  

8 d.; 15 d.  

17 val.  
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Mokymai tėvams:  

„Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai“.  

 

Lektorė - Skirmantė Sakalauskaitė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė.  

 

 

VII. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

35.  

10 d. 10 val.  

 
Kėdainių miesto 

stadionas 

Kėdainių r.  priešmokyklinukų  turnyras: ,,Pirmas įvartys  – Futboliukas kitaip 

2018‘‘. 

Organizatorės: Kėdainių l/d ,,Pasaka‘‘ priešmokyklinio ugdymo pedagogė  

metodininkė Daiva Kasperiūnienė; Kėdainių r. Vilainių m/d ,,Obelėlė” 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė  Audronė Jonavičienė; Kėdainių l/d 

,,Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė  Ina Gustienė; Kėdainių l/d 

,,Aviliukas” ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja Jolanta Kasperavičienė. 

36.  

16 d. 15 val.  
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė Karolina Pralgauskytė 

Vilija Girdauskaitė 

37.  

18 d. 

 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių edukacinė išvyka: „Kauno 

marių regioninis parkas“. 

Organizatorės: Zuzana Budginienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokytoja 

metodininkė; Vera Remenčienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja 

metodininkė; Skaidrūnė Vyšniauskienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos mokytoja 

metodininkė; Agnė Kučmienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos vyresnioji 

mokytoja.  

Informacija teikiama tel.: 8 674 19742. 

38.  

23 d. 17 val.  

Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras, 

Senosios Rinkos a. 

12, Kėdainiai. 

 

 

Susitikimas su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo steigėjais kun. 

pranciškonu Julium Sasnausku ir dailininku Vaidotu Žuku. 
Vaidotas Žukas: „Norime paviešinti šią asmenybę, jo darbus, jo šventą, tragišką, bet nepaprastai 

įdomų, beveik detektyvinį likimą. Mano asmeniška nuomone, jis šiuolaikinei visuomenei yra labai 

aktualus ir galėtų būti, skambiai tariant, kaip vėliava, kaip tas, kurį galima būtų sekti …”. 
 

Lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, etikos, tikybos mokytojų dėmesiui! 
 

Vyksta literatūrinių rašinių ir piešinių konkursas, skirtas palaimintojo Teofiliaus 

Matulionio atminimui ir būsimam susitikimui su popiežiumi Pranciškumi šį rugsėjį. Mokiniai 

kviečiami rašyti ir piešti šių dviejų ypatingų asmenybių gyvenimo ir veiklos motyvais.  

Vyskupas Teofilius – tarnystė žmonių labui, Sovietų Rusijos kalėjimai ir lageriai, sugrįžimas į 

nepriklausomą Lietuvą, pokario metai, naujas kalinimas ir nepalaužiama laikysena okupacijos 

sąlygomis.  

Popiežius Pranciškus – tai šių dienų Katalikų Bažnyčios atgaiva, troškimas suprasti kiekvieną 

žmogų, jautrumas vargšams ir atstumtiesiems, nuoširdus ir paprastas bendravimas su kitomis 

religijomis, jaunimu, žiniasklaida. Įsivaizduojant popiežiaus apsilankymą Lietuvoje, 

pirmiausia iškyla jo paties pasirinkti susitikimai su buvusiais politiniais kaliniais ir 

tremtiniais, Holokaustą išgyvenusiais žydais, jaunimo atstovais, apsilankymas KGB 

požemiuose, kur buvo kalinamas ir T. Matulionis. 

Mokykloje atrinktus tris geriausius rašinius ir tris geriausius piešinius prašome pateikti 

Vaidotui Žukui (prieš renginį). Čia geriausius moksleivių rašinius ir piešinius atrinks fondo 

pakviesti ekspertai. 

Teofiliaus Matulionio fondas įsteigė tris premijas už geriausius rašinius ir tris – už geriausius 

piešinius. Pirmųjų vietų laimėtojams bus skiriama po 200 eurų, antrųjų ir trečiųjų – po 100 

eurų. Geriausi rašiniai bus skelbiami internetinėje spaudoje, skaitomi katalikų radijo 

“Mažosios studijos“ laidose. Geriausi piešiniai birželio pradžioje Vilniuje bus pristatyti 

parodoje ir aukcione, kuriame dalyvaus ambasadoriai, dvasininkai, verslininkai, politikai. 



39.  

30 d. 15 val. 
 

Kėdainių r. 

savivaldybės 

posėdžių salė, 

 J. Basanavičiaus 

 g. 36, Kėdainiai 

 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų 

konkursas: „SAVIVALDA - MES“ (Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2018 metų programa). 

Organizatorius – Kėdainių rajono mokinių taryba. 

Vilija Girdauskaitė 

 

VIII. PARODOS 
 

40.  

 

 

Gegužės mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 2-ų klasių mokinių projekto „Mano vardas 

Lietuvytis“  darbų paroda. 

 

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Roma Dzikienė, mokytojas metodininkas 

Audrius Pankratjevas, mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, mokytoja metodininkė 

Irena Vyšniauskaitė, mokytoja metodininkė Rita Kraujalienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

  

41.  

Kėdainių rajono 5 - 6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso „Rašom“ 

geriausių darbų paroda. 

 

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, mokytoja metodininkė 

Eglė Kirsienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 
 

42.  

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos dailės mokytojos metodininkės  Daivos 

Nurdinovos darbų paroda: „Nuo linijos iki spalvų ekspresijos“.  

 
 Danutė Čeidienė 

 

____________________________ 

 


