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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. 

įsakymu Nr. V- 83 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2019 m. gegužės mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

3 d. 9 val. 

 
Malūno g. 6, 

Kunioniai, 

Kėdainių rajonas 

Seminaras Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro 

darbuotojams (4 grupė): 

„Fizinio aktyvumo skatinimas, atsipalaidavimo praktikos. 

Fizinės ir emocinės gerovės kūrimas”. 
 

Lektorė – Dalia Vengrytė, sveikatos ugdymo pedagogė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

2.  

3 d.  
Išvykstame  

7,30 val. nuo 

„Atžalyno“ 

gimnazijos  

 
Vilniaus rajono 

Juodšilių „Šilo” 

gimnazija, 

A. Mickevičiaus g. 9,  

Vilniaus rajonas 

Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams, Švietimo skyriaus 

specialistams: 

„Švietimo sistemos aktualijos ugdymo kokybės užtikrinimo 

kontekste”. 
 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorės: Rasa Agintienė, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 

direktorė; Jolanta Novopašinienė, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ 

gimnazijos direktorės pavaduotoja; Aldona Kodytė, RLMS 

organizacinio sektoriaus vadovė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

18,00 eur 

 

 

3.  

7 d. 10 val. 

 
Surviliškio Vinco 

Svirskio 

pagrindinė 

mokykla, 

Kėdainių g. 11, 

Surviliškis, 

Kėdainių rajonas 

Seminaras Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ypatumai ir 

laikmečio poveikis“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorius – Vaidas Arvasevičius, Šeimos santykių ir pozityviosios 

tėvystės konsultantas. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

4.  

7 d. 11,05 val. 

 
Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys (atvira pamoka 5 kl.) istorijos 

mokytojams:  

„Tarpukario Lietuva“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorė – vyr. mokytoja Jolanta Pleskutė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija.  
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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5.  

8 d. 12 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Aviliukas“  

P. Lukšio g. 9 a. 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių l/d „Aviliukas“ pedagogams: 

„Archeologijos panaudojimo galimybės ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje: archeologiniai eksperimentai“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Agnė Milašienė, Kėdainių kalbų 

mokykla; mokytoja metodininkė Gitana Juodienė, mokytoja 

metodininkė Ina Gustienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

6.  

9 d. 14 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Paskaita lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Leksika mokykloje. Lietuvių kalbos  žodyno turtinimo būdai ir 

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

tobulinimas. 
 

Lektorė – prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė, Vilniaus Kazimiero 

Simonavičiaus universitetas. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

7.  

14 d. 13 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams:  

„Pasakos vaikams – sekti, išveikti, įtraukti“. 
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 – 

20,00 eur 

8.  

15 d. 10 val. 

Daugiakultūris 

centras, 

Senosios Rinkos a. 12, 

Kėdainiai 

Respublikinė konferencija savivaldybių administracijų švietimo 

padalinių vadovams ir specialistams, pedagoginių 

psichologinių/švietimo pagalbos tarnybų ir švietimo įstaigų 

vadovams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, tėvams:  

„Ypatingi vaikai ir jų ugdymas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektoriai: prof., soc. m. dr. Jonas Ruškus, Jungtinių Tautų 

Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas, Vytauto Didžiojo 

universitetas; Jūratė Baltuškienė, Paramos vaikams centro 

psichologė, projektų vadovė; Indrė Bakanienė, LSMU ligoninės 

Kauno klinikos filialo vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ 

neurologė; Kristina Košel-Patil, Lietuvos autizmo asociacijos 

„Lietaus vaikai” valdybos narė; Kristina de Vitte, LSMU lektorė, 

mama. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

14,00 eur 

 

 

 

9.  

15 d. 10 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams ir ketinantiems tapti ugdymo 

įstaigų vadovais: 

„Komandinis darbas, mokyklos galimybės ir tam reikalingos 

sąlygos“. 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.  

 

Lektorius – dr. Gintautas Cibulskas, Kauno technologijos 

universitetas. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

24,00 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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10.  

16 d. 12 val. 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių “Ryto” progimnazijos pedagogams: 

„Saugios mokyklos kūrimas: nuo patyčių link bendruomenės”. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorius – Evaldas Karmaza, Veiksmo metodų, grupinės pagalbos 

ir mokymų centro psichologas. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

11.  

16 d. 14 val. 

Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras, 

Šėtos g. 105, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys projektų vadovams/vykdytojams, 

švietimo įstaigų vadovams, pedagogams:  

„Tarptautinių projektų kokybės užtikrinimas”.  
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.  
Darbo grupėse temos: 

 projekto vertinimo įrankiai ir būdai: kokie ir kaip parinkti 

tinkamiausius? 

 projekto komanda: vaidmenys ir dalyvių parengimas; 

 projekto dalyvių susitikimų organizavimas: į ką atkreipti dėmesį? 

Kokie svarbiausi vaidmenys? Kaip įvertinti partnerių patikimumą?  

 projekto rezultatai ir poveikis įstaigai: sėkmės ir nesėkmės, geroji ir 

blogoji patirtis; 

 projekto biudžeto vadyba: į ką atkreipti dėmesį?  

 projektų sklaidos būdai ir priemonės; 

 kaip užtikrinti projekto tęstinumą, tvarumą? 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

12.  

17 d. 12 val. 

Vilkaviškio r. 

Suvalkijos 

(Sūduvos) kultūros 

centras-muziejus, 

Dvaro g. 6, 

Paežerių k.,  

Vilkaviškio 

rajonas 

Edukacinė išvyka Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Suvalkijos kultūrinio paveldo pažinimas: praeitis ir dabartis. 

Edukacinių programų panaudojimo galimybės ugdymo 

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

tobulinimas. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Daina Volkevičienė, mokytoja 

metodininkė Indrė Giedraitienė, Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė   

mokykla. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

13.  

21 d. 10 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios darbo patirties renginys socialiniams pedagogams: 

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikšmė dirbant su 

šeimomis, kurioms taikoma atvejo vadyba“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Aušra Žukauskienė, 

Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla; vyresnioji 

socialinė pedagogė Viktorija Gapšienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija; Gitana Stasytienė, Kėdainių pagalbos šeimai centro 

atvejo vadybininkė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

 

 

14.  

22 d. 12 val. 

 
Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių „Ryto” progimnazijos pedagogams: 

„Interaktyvaus turinio panaudojimas ugdymo procese”. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

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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15.  

22 d. 13 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Aviliukas“  

P. Lukšio g. 9 a. 

Kėdainiai 

Forumas rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams:  

„Socialinis - emocinis ugdymas, integruojant Kimochis 

programą ikimokykliniame ugdyme. Atvejų analizė”. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorės: edukologijos magistrė Gintarė Visockė Vodlugė, VšĮ 

„Prasminga vaikystė“ vadovė;  mokytoja metodininkė Danė 

Zakšauskienė, mokytoja Ingrida Steponaitė, Kėdainių l/d „Žilvitis“; 

edukologijos magistrė Greta Strazdauskaitė, mokytoja Renata 

Dirmantienė, mokytoja Gražina Žiužnienė, Kėdainių l/d „Puriena“; 

mokytoja metodininkė Audronė Gailiuvienė, Kėdainių l/d 

„Aviliukas“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

16.  

23 d. 10 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“, 

Josvainių g. 53, 

 Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių l/d „Vyturėlis“, Panevėžio  l/d ,,Vyturėlis“ ir 

Elektrėnų m/d  ,,Žiogelis“ pedagogams: 

,,Smulkiosios  motorikos  ugdymo įtaka vaikų kalbos 

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

tobulinimas. 
 

Lektorės: vyr. mokytoja Sigita Karneckaitė, logopedė Aušrelė 

Butkuvienė,  Kėdainių l/d  ,,Vyturėlis“. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

17.  

27 d. 10 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Žilvitis“, 

Respublikos g. 2, 

 Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys (paskaita) ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovams ir pedagogams:  

„Patirtinis vaikų ugdymas lauke. Kėdainių l/d „Žilvitis“ 

praktinė patirtis“.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – Audra Pakštienė, Kėdainių l/d  ,,Žilvitis“ direktorė.  
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

18.  

31 d. 10 val. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys (paskaita) visų dalykų mokytojams, 

norintiems motyvuoti mokinius mokytis užsienio kalbos ir 

minimaliai mokantiems užsienio kalbą (B2 lygis), kalbų 

mokytojams, norintiems bendradarbiauti su kitų dalykų 

mokytojais: 

„Gerosios patirties pristatymas taikant CLIL (integruotas 

dalyko ir užsienio kalbos mokymas) metodus“. 
 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Trumpa anotacija: Europos tarybos Modernių Europos kalbų centras 

skatina taikyti inovatyvius kalbų mokymosi būdus. Vienas iš tokių būdų ir 

yra integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (CLIL). CLIL ne tik 

skatina domėjimąsi kalbų mokymusi, bet ir leidžia kalbas pritaikyti 

gilinantis į specifinius dalykus. Teisingas CLIL taikymas vysto ne tik 

antros kalbos, bet ir gimtosios kalbos kompetencijas. Pasidalinimas 

patirtimi taikant CLIL metodus padės suprasti CLIL taikymo ypatumus ir 

išvengti galimų klaidų. Renginio metu bus pristatyta teorinė CLIL metodo 

dalis ir pasidalinta CLIL metodo taikymo patirtimi Tarptautinio 

bakalaureato programoje. 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. 

 

Lektorė – dr. Šarūnė Morkūnaitė - Haimi, Kauno jėzuitų gimnazijos 

biologijos/biotechnologijų mokytoja. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

19.  

Gegužės mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos; 

 Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos; 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazijos; 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

 Kėdainių l/d „Pasaka“; 

 Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė“; 

 Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 
Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

20.  

Birželio mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji ugdymosi 

poreikiai (pagal išankstinę registraciją). 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki  

gegužės 24 d. 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

21.  

21 d. 13.30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos ataskaita už 2018 - 2019 m. m. 

ir kt. klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

22.  

31 d. 10 val. 
Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija, 

Pavasario g.6, 

Kėdainiai 

Bibliotekininkų pasitarimas. 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičienė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

 

IV. MOKINIŲ OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 

23.  

6 d. 14.30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos  olimpiados darbų vertinimas. 

 
 

Vilija Girdauskaitė 

24.  

9 d. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Rajoninės anglų kalbos poezijos ir dramos šventė „Poetry And Drama Make Us 

Feel Happy“. 

 

 
Aušra Nesterovienė 

25.  

10 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/ 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
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26.  

14 d. 11,30 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla, 

Pirmūnų g. 13 A, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 

 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija 

iki 10 d.: 
https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

27.  

15 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 
 

14 val. 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių chemijos olimpiada. 

 

 

 

 

Olimpiados darbų vertinimas. 
Robertas Bilvinas 

Registracija  

iki 10 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

 

28.  

23 d. 13 val. 
Daugiakultūris 

centras 

Senosios rinkos a. 12,  

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 1- 4 klasių mokinių meninio skaitymo šventė 

„Su knyga per gyvenimą“.  

 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija 

iki 17 d.: 

el. p. 

danguoletu@gma

il.com  

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

29.  

13 d.; 20 d.; 

27 d. 13 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimai. 

 

Lektorės: psichologės Arūnė Jakutienė ir Skirmantė Sakalauskaitė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

30.  

15 d. 10 val. 

Kėdainių miesto 

stadionas 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų futbolo turnyras ,,Pirmas įvartis – futboliukas 

kitaip 2019‘‘. 

Organizuoja: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, 

Kėdainių l/d ,,Pasaka‘‘;priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Audronė 

Jonavičienė, Kėdainių r.  Vilainių m/d ,,Obelėlė”; ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

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

mokytoja Jolanta Kasperavičienė, Kėdainių l/d ,,Aviliukas”. 

Dalyviai: Ukmergės l/d ,, Nykštukas‘‘,   Kėdainių l/d ,,Puriena” , Kėdainių l/d 

,,Varpelis”, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis”,  Kėdainių l/d ,,Pasaka‘‘,  Kėdainių r.  Vilainių 

m/d ,,Obelėlė” , Kėdainių l/d ,,Žilvitis” , Kėdainių l/d ,,Aviliukas”. 

 
 

 

VI. NEFORMALUSIS TĖVŲ ŠVIETIMAS 

 

31.  

21 d. 18 val. 
M. Daukšos 

viešosios 

bibliotekos 

Jaunimo ir vaikų 

skyrius,  

Didžiosios Rinkos a.4, 

Kėdainiai 

Rajono ugdymo įstaigų jungtinis tėvų protmūšis.  

 

Kviečiamos dalyvauti ugdymo įstaigų tėvų komandos (komanda – 

5 tėvai). 

 
 

Dalia Kupčinskienė, Kėdainių rajono tėvų klubo pirmininkė 

Registracija 

iki 16 d.: 

el. p. 

direktorius@centr

as.kedainiai.lm.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/
mailto:danguoletu@gmail.com
mailto:danguoletu@gmail.com
mailto:direktorius@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:direktorius@centras.kedainiai.lm.lt
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VII. UGDYMO ĮSTAIGOSE VYKSTANTYS RENGINIAI 

 

32.  

3 d. 10 val. 
Kėdainių Gegučių  

parkas 

Renginys skirtas Mamos dienai „Vėduoklė mamai 2019“ . 

Dalyvauja: Kėdainių l/d „Vaikystė“, Kėdainių l/d „Puriena“, Kėdainių l/d „Žilvitis“, 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

Organizatorius -  Kėdainių l/d  „Varpelis“.   

33.  

6; 20 d.  

13,15 val. 
Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ mokytojų mokymosi grupės užsiėmimai. 

 

34.  

7 d. 16 val. 
Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“ 

Pavasario šventė - koncertas  ,,Čiulba ulba paukštužėliai“.  

 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

35.  
15; 16 d. 16 val. 

Kėdainių l/d 

„Vaikystė“ 

Kėdainių l/d „Vaikystė“ šeimos šventė „Mums smagu būti kartu!“. 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Vaikystė“ bendruomenė. 

36.  

24 d. 10 val. 
Kėdainių l/d 

„Žilvitis“ 

Muzikinis projektas „Ei, mažiukai, duokim garo!“. 

 

Organizatorius - Kėdainių l/d  „Žilvitis“.  

Priedas 1 

 

VIII. PARODOS 

 

37.  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių r. Josvainių gimnazijos mokinių darbų paroda „Ne tik vėjas pusto 

smėlį“. 

Parodą parengė – mokytoja metodininkė Albina Mackevičienė, Kėdainių r. 

Josvainių gimnazija. 

38.  

2 d. 
Kėdainių r. 

policijos 

komisariatas, 

A. Mickevičiaus g.23, 

Kėdainiai 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos neformaliojo švietimo grupių Spalviukai, 

Mažieji tyrinėtojai ir Būk saugus mokinių piešinių paroda „Aš gatvėje“. 

Parodą parengė: mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, mokytoja metodininkė Roma 

Dzikienė, mokytojas metodininkas Audrius Pankratjevas, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 

39.  

Kėdainių 

J. Paukštelio 

progimnazija,  

Vilniaus g.11, 

Kėdainiai 

Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 5 - 8 kl. mokinių darbų paroda „STEAM 

veiklos elementų ugdymo procesas“. 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Asta Juchnevičienė, mokytoja metodininkė 

Virginija Ivaškevičienė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 

40.  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ vaikų atvirukų paroda „Atvirukas žemei“. 

 

Parodą parengė – mokytoja Greta Strazdauskaitė, Kėdainių l/d „Puriena“. 

41.  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ pedagogų parengta lavinamoji priemonė „Netradiciniai 

lavinamieji žaislai ir ugdymo priemonės“. 

Parengė – mokytoja Lina Bartuševičienė, Kėdainių l/d „Puriena“. 

42.  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

koliažų paroda „Mokomės saugiai keliauti“. 

Parodą parengė – vyr. socialinė pedagogė Rasa Kvederienė, Kėdainių l/d „Pasaka“. 

 

IX. KITA INFORMACIJA 

 

1. Gegužės 10 d. vyks renginiai, skirti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai: 

 8,30 val. seminaras „Kalbos kūrybiškumo metodas: idėjos, apie kurias neįtarėme“ (lektorė – prof. dr. 

Elena Jolanta Zabarskaitė); 
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 14 val. Nacionalinio diktanto  konkurso I etapo laimėtojų pagerbimas ir paskaita „Tobulėjimo, 

kūrybos, ir pokyčių sėkmė per kalbą: paslėptos prasmės ir nematomi ryšiai (lektorė – prof. dr. Elena 

Jolanta Zabarskaitė).  

Organizatorė – Kėdainių r. savivaldybės administracijos kalbininkė Rūta Švedienė. 

2. 2019 m. gegužės 16 d. 10 val. Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijoje vyks seminaras savivaldybių 

administracijų švietimo skyrių specialistams ir ugdymo įstaigų vadovams „Edukacinės erdvės ir gamtos 

ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ (priedas 2).  

3. 2019 m. birželio 5 d. 10 val. Kėdainių l/d „Puriena“ vyks tarptautinė metodinė konferencija 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Iššūkiai šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“. 

_______________________________ 


