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 PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.  

įsakymu Nr. V-116 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2018 m. spalio mėn. planas 

 

Mieli mokytojai, 

vis ryškiau degančios rudens spalvos kiekvienais metais 

priartina dieną, kai visi norime Jums padėkoti už kantrybę, už 

optimizmą, už nuolatinį ieškojimą ... 

Sveikiname su Tarptautine mokytojų diena! 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

6 d. 8 val. 

Panemunė 

 

Seminaras Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Mokinių kūrybiškumo ir kultūrinio sąmoningumo ugdymas 

panaudojant netradicines edukacines erdves Panemunės 

krašte“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: Daina Volkevičienė, Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 

mokytoja metodininkė; Indrė Giedraitienė, Kėdainių r. Dotnuvos 

pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

2.  

12 d. 10 val. 

Vilnius 

Seminaras Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Vilnius – Lietuvos valstybės 100-mečio kontekste: mokslo ir 

kultūros paveldas, jo panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: Irena Vaitkevičienė, Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio 

pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja; muziejininkė Nijolė 

Butkevičienė; gidė Talina Nechmkina. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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3.  

12 d. 10 val. 

Telšiai 

 

Seminaras Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pedagogams: 

„Socialinės kompetencijos tobulinimas pritaikant žinias apie 

Telšių miesto kultūrinį paveldą“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas 

 

Lektoriai: Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokytoja ekspertė Laima 

Railienė ir  direktoriaus pavaduotojas ugdymui Antanas Petreikis. 
 

Danutė Čeidienė 

  

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

4.  

12 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ugdymo įstaigų psichologams: 

„Valgymo sutrikimų etiologija ir klinikinio darbo ypatumai“.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – dr. Ilona Kajokienė, psichoterapeutė, Vilniaus Žemynos 

klinika. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio mokestis 

– 25.00 eur 

5.  

12 d. 10 val. 

Vilnius 

 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Tarpdalykinės sąsajos ir netradicinių erdvių panaudojimas 

ugdymo procese”. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektoriai - jungtinė lektorių komanda.  
 

Danutė Čeidienė 

  

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

6.  

15 - 18 d. 

10 val. 
 Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 
Mindaugo g. 21, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių  l/d „Vaikystė“ pedagogams: 

 „Mokomės kalbėti apie jausmus integruojant socialinių-

emocinių įgūdžių programą Kimočiai". 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - Audronė Gailiuvienė, Kėdainių  l/d „Aviliukas" auklėtoja 

metodininkė.  

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

7.  

16 d. 10 val. 
Kėdainių l/d 

„Pasaka“, 

Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių l/d „Pasaka“ bendruomenei: 

„Pozityvaus mikroklimato kūrimo prielaidos. Stiprios 

komandos kūrimas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – Lidija Laurinčiukienė, Švietimo konsultantė. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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8.  

17 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras direktorių pavaduotojams, socialiniams pedagogams, 

klasių auklėtojams, pedagogams: 

„Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo veiksniai“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas. 

 

Lektorė - prof. dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio 

universiteto edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

18.00 eur 

9.  

17 d. 14,30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Edukacinių knygų pristatymas ugdymo įstaigų vadovams ir 

pedagogams (1-oji knyga): 

„Šiuolaikinė didaktika“ (pagal projektą Lyderių laikas 3). 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. 

 

Paskaitos metu bus pateikti klasikiniai ir novatoriški mokymo(si) 

metodai bei jų taikymo pavyzdžiai, aptarta vertinimo samprata, 

vertinimo planavimo aspektai, mokinio brandos darbo rengimo 

rekomendacijos. 

 

Lektorė - prof. dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio 

universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

 

10.  

18 d. 13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams:  

„Vaikų kūrybiškumo ugdymas teatriniais metodais“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorė – Kristina Savickytė - Damanskienė, kino ir teatro aktorė, 

teatro pedagogė.  

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

18,00 eur 

 

11.  

22 d. 13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras anglų kalbos mokytojams dirbantiems pagal 

ankstyvojo užsienio kalbos mokymo programą: 

„Anglų kalbos mokymas naudojant interaktyvias mokymo(si) 

priemones“.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Seminaro turinys:  

 įvadinio anglų kalbos kurso žodžiu kompiuterinės programos; 

 anglų kalbos mokymo pradinio lygio multimedijos programos; 

 žinių patikrinimo programos; 

 vaikiški žodynai ir interaktyvios vertimo programos; 

 vaikiškos enciklopedijos; 

 žaidimai ir anglų kalbos pamoka; 

 kompiuterinės animacijos panaudojimas anglų kalbos pamokose. 

 
Lektorius – mokytojas metodininkas S. Antoncevas, VšĮ "Centrum 

educatus". 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

22,00 eur 

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

26 d.  13 val. 
Kėdainių l/d 

„Puriena“ 
Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Paskaita  Kėdainių l/d „Puriena“ pedagogams: 

,,Mąstymo mokyklos. Mąstymo žemėlapių taikymas ugdymo(si) 

procese“. 

 

Lektorė – švietimo vadybos magistrė Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių 

r. Akademijos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

 

13.  

29 d.  9 val. 
 

Kėdainių r. 

Vilainių m/d  

„Obelėlė“, 
Melioratorių g. 26, 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė" pedagogams:  

„Mokyklos-darželio kolektyvo mikroklimato formavimas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorius – Evaldas Karmaza, Veiksmo metodų, grupinės pagalbos 

ir mokymų centro psichologas. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

14.  

30 d. 9 val. 
 

Kėdainių r. 

Vilainių m/d   

„Obelėlė“, 

Melioratorių g. 26, 

Kėdainių r. 

Seminaras Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė" pedagogams:  

„Darbas su vaikais, turinčiais elgesio sunkumų“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorius – Evaldas Karmaza, Veiksmo metodų, grupinės pagalbos 

ir mokymų centro psichologas. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

15.  

30 d. 9 val. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Seminaras LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogams:  

„Tėvų ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorius – dr. Antanas Valantinas, Mykolo Romerio universiteto 

Psichologijos institutas. 

 
Robertas Bilvinas 

 

 
Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

16.  

30 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių, Širvintų ir Kaišiadorių rajonų anglų kalbos 

mokytojams: 

„Edukacinių projektų integravimas į ugdymo (si) procesą“.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Ingrida Neliupšienė, LSU 

Kėdainių „Aušros“ progimnazija; mokytoja metodininkė Laima 

Ardavičienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija; mokytoja Agnė 

Bačiauskienė, Kėdainių šviesioji gimnazija; mokytoja metodininkė 

Ingrida Jarašienė, Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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17.  

30 d. 10 val. 
 

Daugiakultūris 

centras, 

Senosios rinkos 

a. 12, 

 Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys ugdymo įstaigų pedagogams ir 

vadovams:  

„Ekologinis ugdymas Kėdainių r. savivaldybės ugdymo 

įstaigose”.  
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.  

 

Patirtimi dalinsis atstovai šių ugdymo įstaigų atstovai: Kėdainių l/d 

„Puriena“, Kėdainių l/d „Žilvitis“, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija, Kėdainių J. Paukštelio progimnazija, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija.  
 

P.S. Kviečiame ir kitas švietimo įstaigas, vykdančias ekologinio ugdymo 

projektus, pasidalinti savo patirtimi.  

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis –  

1,00 eur 

 

18.  

30 d. 
 

Panemunė 

 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Istorinio ir kultūrinio paveldo pažinimas Panemunės pilių 

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

tobulinimas. 

Lektorė – Justina Rebždienė, edukatorė amatininkė, Raudondvario 

dvaras. 
Aušra Nesterovienė 

 
Registracija: 

www.semiplius.lt 
 

Pažymėjimo 

mokestis –  

1,00 eur 

19.  

31 d. 9 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ugdymo karjerai koordinatoriams, konsultantams, 

pedagogams: 

„Z kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje“.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Mokymų turinys:  

 kaip galima skatinti vaikinus ir merginas rinktis netipines 

profesijas?  

 kaip keisti lyčių stereotipus ugdymo procese?   

 kokių iniciatyvų mokyklos bendruomenė galėtų imtis pristatant 

šiuolaikinį profesijų pasaulį ir padedant moksleiviams tinkamai 

pasirinkti jų ateities profesijas? 

Mokymų forma - praktiniai užsiėmimai ir diskusijos. Mokymuose 

išbandytus interaktyvius pratimus, dalyviai galės pritaikyti pamokų metu, 

taip pat organizuojant ugdymo karjerai renginius.   

 

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  
Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
 

Pažymėjimo 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

20.  

Spalio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos;  

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos;  

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“; 

 Kėdainių l/d „Aviliukas“; 

 Kėdainių l/d „Pasaka“;  

 Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

 Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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21.  

Lapkričio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Akademijos gimnazijos; 

 Kėdainių r. Josvainių gimnazijos; 

 Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

 Kėdainių r. Šėtos gimnazijos; 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

 Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių specialiosios mokyklos; 

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”;  

 Kėdainių l/d „Žilvitis”;  

 Kėdainių r. Josvainių socialinio ir ugdymo centro. 

 Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki spalio 26 d. 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 
 

22.  

9 d. 14 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2018 - 2019 m. m. 

ir kt. klausimai. 

 
Aldona Šliažaitė, metodinio būrelio pirmininkė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

23.  

11 d. 14 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2018 - 2019 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

Žydrūnas Mackevičius, metodinio būrelio pirmininkas 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

24.  

12 d. 14 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Tarptautinių projektų rengėjų/vykdytojų pasitarimas.  

Darbotvarkėje: rajono metodinio būrelio steigimas ir veiklos 

organizavimo 2018 - 2019 m. m. klausimai. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.l

t 

25.  

17 d. 14 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ugdymo karjerai pedagogų metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2018 - 2019 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

Irma Zukienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

26.  

19 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Bibliotekininkų metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2018 - 2019 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

Jekaterina Karmelavičienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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27.  

22 d. 15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2018 - 2019 m. m. 

ir kt. klausimai. 
 

Rūta Pečiulienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

28.  

24 d. 15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2018 - 2019 m. m. 

ir kt. klausimai. 
Ramunė Misiūnienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

29.  

30 d.  10 val. 
Šv. Juozapo 

parapijos salė 
Didžioji g. 21, 

Kėdainiai 

 

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas. 
Sandra Palubeckė, metodinio būrelio pirmininkė 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

30.  

6 d. 10 val. 
Aristavos 

bendruomenės 

centras, 

Naujoji g. 9, 

Aristava, 

Kėdainių r. 

 

Mokymai ir individualios konsultacijos Kėdainių r. Aristavos 

bendruomenės nariams (vaikams, paaugliams suaugusiems): 

paskaitos motyvaciniai žaidimai, meninės užduotys  

Užsimėmimus veda: Jurgita Vaitelytė, Gitana Danilevičienė, 

Skirmantė Sakalauskaitė ir Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba; Viltė Giedraitytė, Martyna Pikelytė, Kėdainių r. 

mokinių taryba. 

Projektas 

„MSPP: mobili 

socialinė 

psichologinė 

pagalba“. 

 

31.  

23 d. 18 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono ugdymo įstaigų tėvų klubo narių susitikimas. 

Informuojame, kad 2018 m rugsėjo 6 d. veiklą pradėjo Kėdainių r. ugdymo įstaigų 

tėvų klubas: išrinkta valdyba ir pirmininkas. Klubo pirmininke išrinkta Dalia 

Kupčinskienė.  

32.  

20 - 21 d.  
Kėdainių r. 

Dotnuvos pagrind. 

mokykla, 

Vilties g. 21, 

Dotnuva. 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

rudens FORUMAS. 
 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Karolina Pralgauskytė,  

Vilija Girdauskaitė 

33.  

26-28 d. 

 

Kelmė 

Lietuvos moksleivių sąjungos rudens  forumas. 

 

Dalyvauja Kėdainių rajono mokinių tarybos atstovai. 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Karolina Pralgauskytė,  

Vilija Girdauskaitė 

 

 

V. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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34.  

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai  

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos Tėvų akademijos rudens sesijos mokymai: 

 spalio 10 d. 18 val. paskaita-diskusija „Kuriame mokyklos 

bendruomenę: vaikai, tėvai ir mokytojai". Lektorė - psichologė Ramunė 

Murauskienė; 

 spalio 17 d.  18 val. paskaita - diskusija „Sąmoninga tėvystė. Vertybių 

reikšmė šeimoje ir bendruomenėje”. Lektorius - psichologas Donatas 

Lučunas; 

 spalio 18 d. 18 val. paskaita „Ar būti fiziškai aktyviu yra iššūkis?“. 
Lektorius - prof. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto universitetas; 

 spalio 24 d. 19 val. praktinis užsiėmimas „Laikas sau“. Tempimo, 

raumenų stiprinimo, koordinacijos, meditacijos pratimų ir patarimų 

mozaika. Trenerė - Jolita Gvergždienė, LSU Kėdainių „Auįros“ 

progimnazija;  

 spalio 25 d. 18 val. diskusija  „Superpietūs dėžutėje“. Lektorė - dr. 

Sandrija Čapkauskienė, mitybos specialistė.  

35.  

12 d.  9 val. 
Kėdainių LSU 

„Aušros“ 

progimnazija  

Chemikų g. 30 

Kėdainiai 

Mokinių konferencija „Sveika, malonėmis apdovanotoji“, skirta 

Trakų Dievo Motinos metams paminėti. 
 

Organizatoriai: LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija; Kėdainių 

jaunimo centras „Tiltai“. 

 

Priedas 1  

36.  

25 d. 10 val. 
Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija, 

Kėdainių g. 1, 

Šėta 

 

Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Šimtmečio 

mokykla: nuo grifelinės lentelės iki kompiuterio“. 

Priedas 2 

 

 

VI. PARODOS 

 

37.  

Spalio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena" pedagogų kūrybinių darbų paroda „Kai prabyla lėlės“. 

 

Parodą parengė: vyr. mokytoja Dalytė Ivoškienė, vyr. mokytoja Lina Paulauskaitė, 

vyr. mokytoja Vilma Jasenkaitė, vyr. mokytoja Gražina Stanislava Žiužnienė, vyr. 

mokytoja Rita Vigelienė, mokytoja Aldona Matiejauskienė. 
Danutė Čeidienė 

 

38.  

Spalio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Sporto metamorfozės“. 

 

Parodą parengė mokytoja metodininkė Marija Burneikienė.  

 
 Danutė Čeidienė 

 

39.  

Spalio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos inicijuoto rajoninio priešmokyklinio, 

specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių - sveikinimų projekto 

„Iš mažos širdelės - Lietuvai“ darbų paroda. 

 

Parodą parengė  spec. pedagogė metodininkė Asta Dikidži, logopedė metodininkė 

Laisvė Sarulienė, spec. pedagogė metodininkė Daiva Plungienė, mokytoja 

metodininkė Marija Burneikienė. 

 
 Danutė Čeidienė 
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VII. INFORMACIJA 

 
1. Lapkričio mėn. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks (jei susirinks grupė) 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai (60 akad. 

val.). Prašome registruotis iki spalio 25 d. el. p.: sekretore@centras.kedainiai.lm.lt  arba tel. 

(8-347) 52544. 

2. 2018 m. lapkričio 9 d. Kėdainių rajono Akademijos gimnazijoje vyks respublikinė 

konferencija „Skaičiai aplink mus“ Priedas 3 

_____________________________________ 

mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt

