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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d.  

įsakymu Nr. V-129 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2017 m. lapkričio mėn. planas 
 

 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

2 d. 13 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla,  

Pirmūnų g.13, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Strateginio plano rengimas neformaliojo švietimo įstaigoje“. 

 

Lektorės: 

 Aida Bilinskienė, Kėdainių kalbų mokyklos direktorė;  

 Dalia Kasteckaitė, Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui;  

 Tereza Sotnik, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės 

mokyklos direktorė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

2.  

3 d. 9 val. 
Kėdainių rajono 

Šėtos gimnazija, 

Kėdainių g.1,  

Šėta, 

Kėdainių rajonas 

Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams: 

„Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos pamokose 

ugdymas“. 

 

Lektorė – dr. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos 

universiteto docentė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

3.  

3 d. 10 val. 
Kėdainių rajono 

Surviliškio Vinco 

Svirskio 

pagrindinė 

mokykla, 

Kėdainių g. 11, 

Surviliškis, 

Kėdainių rajonas 

Seminaras Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Mokyklos veiklos kokybės tobulinimas taikant įsivertinimą. 

Procesas ir nauda“. 

 

Lektoriai:  

 Tereza Sotnik, mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo 

švietimo konsultantė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 

direktorė; 

 Tomas Bičiūnas, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

vertintojas, Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos mokytojas 

metodininkas; 

 Jūratė Kavaliauskienė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 

mokytoja metodininkė. 
Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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4.  

3 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras matematikos mokytojams: 

„Darbas su skirtingų gebėjimų mokiniais per matematikos 

pamokas“. 

Lektorės: 

 Daiva Riukienė, Šiaulių J. Janonio gimnazijos mokytoja 

ekspertė; 

 Irena Šukienė, Šiaulių S. Daukanto gimnazijos mokytoja 

ekspertė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

18.00 € 

5.  

9 d. 11 val. 
Kėdainių muzikos 

mokykla, 

 Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos pedagogams: 

„Atlikėjo pasiruošimas pasirodymui scenoje“. 

 

Lektorė - Asta Krištaponienė, Kauno A. Kačanausko muzikos 

mokyklos vyr. mokytoja. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

6.  

15 d. 13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: 

„Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas 

naudojantis išmaniaisiais įrenginiais“. 

Lektorė - Stasė Riškienė, Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos 

mokytoja ekspertė. 
 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

18.00 € 

7.  

16 d. 12 val. 
Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras, 

Šėtos g. 105, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties seminaras jaunimui ir jaunimo darbuotojams: 

„Jaunimo ir jaunimo darbuotojų kompetencijų ugdymas 

tarpkultūrinėje aplinkoje“. 

Lektorės:  

 Justina Šalkauskaitė, Kėdainių PRC vyr. socialinė 

pedagogė; 

 Vilija Bakutytė, Kėdainių PRC  projektų vadovė; 

  Laima Skinderienė, Kėdainių PRC vyr. profesijos 

mokytoja; 

 Jurgita Vasiliauskienė, Kėdainių PRC vyr. matematikos 

mokytoja; 

 Dalia Sapronienė, Kėdainių PRC profesijos mokytoja 

metodininkė; 

 Aušra Vyšniauskienė, Kėdainių PRC vyr. rusų kalbos 

mokytoja. 

 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

8.  

21 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijų 

pirmininkams: 

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veikla 

Kėdainių rajono savivaldybėje“ (I dalis. Trukmė – 1,5 val.). 

Lektorė – Samantė Mituzaitė, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
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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9.  

22 d. 10 val. 
Lietuvos sporto 

universiteto 

Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g.30, 

Kėdainiai 

Seminaras Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos pedagogams: 

„Aš – Kūrėjas. Pamokos iš klasės: socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas pedagoginėje/socialinėje veikloje su 

ugdytiniais” (II dalis). 
Seminaro turinys:  

 Teorija: neuroplastiškumas ir mokymasis. Pozityvios mokymosi 

aplinkos kūrimas: saugi, mokinio emocinį, socialinį, 

intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikanti ugdymo/si aplinka.  

 Patyriminės praktikos: pratybos „Kūrybišką mąstymą 

skatinančios technikos“; „SEU įgūdžių ugdymas grupėje: 

savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio 

santykiai, atsakingas sprendimų priėmimas“. 

Lektorė - socialinių mokslų magistrė Jurgita Zabulytė Kupriūnienė, 

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 € 

10.  

27 d. 10 val. 
Lietuvos sporto 

universiteto 

Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g.30, 

Kėdainiai 

Seminaras LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogams: 

„Sveikatos ugdymo kompetencijų tobulinimas“. 
Lektoriai: 

 prof. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto universiteto 

dekanas; 

 doc. dr. Vida Janina Česnaitienė, Lietuvos sporto 

universiteto dėstytoja; 

 dr. Brigita Miežienė, Lietuvos sporto universiteto dėstytoja. 
 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

11.  

28 d. 13 val. 
Kėdainių l/d 

"Vyturėlis", 

Josvainių g. 53, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties seminaras Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ir Panevėžio 

l/d „Vyturėlis“ pedagogams: 

„Pasaka vaiko gyvenime“. 

Lektoriai: 

 Rasa Merkelienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis" spec. pedagogė -  

logopedė metodininkė; 

 Edgaras Sirotavičius, Kėdainių l/d „Vyturėlis" psichologas; 

 Rasa Baltrūnienė, Panevėžio l/d „Vyturėlis“ 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

1.00 € 

12.  

29 d. 15,30 val. 
Kėdainių muzikos 

mokykla, 

Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių muzikos mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklų 

muzikos pedagogams: 

„Vokalo technikos ir improvizacijos metodai“. 

Lektorės: 

 Aušra Paliušė, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių 

technologijų fakulteto dėstytoja; 

 Laura Budreckytė, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių 

technologijų fakulteto dėstytoja. 
 

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/
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

13. 4 

Lapkričio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių ugdymo 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 

 

14. 4 

Gruodžio mėn. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija; 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki lapkričio 24 

d. 

 

 

III. ATVIROS PAMOKOS, METODINIAI PASITARIMAI 
 

15.  

14 d.  

8,55 – 9,40 val. 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija, 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai  

Atvira etikos pamoka III klasei: „Kitoks ne savo noru“. 

 

Pamoką veda Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytojas metodininkas Valdas 

Kaziukonis. 

16.  

14 d. 14,30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Šliažaitė 

Danutė Čeidienė 

17.  

15 d. 12,30 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g.30, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

18.  

23 d. 16 val.  
VšĮ ,,Laiptai į 

Viltį“, 

Didžioji g. 21, 

Kėdainiai 

Tikybos mokytojų rajono metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

Vilija Girdauskaitė 

19.  

28 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 
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IV. MOKINIŲ OLIMPIADOS 

 

20.  

10 d. 10 val. 
Kėdainių muzikos 

mokykla,  

Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

6-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapas. 

 
 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užregistruoti 

mokiniai 

 

V. TĖVŲ ŠVIETIMAS 

21.   

Lapkričio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

STEP programos mokymai tėvams, auginantiems 6 - 12 m. 

vaikus: 

 7 d. – „Padėkite vaikui bendradarbiauti“; 

 14 d. - „Drausminkite išmintingai“; 

 21 d. - „Pasirinkite tinkamą metodą“; 

 28 d. – Baigiamasis susitikimas. 

Lektorė – Ijola Petrauskienė, sertifikuota STEP programos vadovė,  

Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

tėvai. 

22.  

19 d. 10 val. 
Paberžės Švč. 

Mergelės Marijos 

Apsilankymo  

bažnyčia, 

Paberžė, Kėdainių 

rajonas 

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos dekano Norberto Martinkaus mokymai 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos mokinių tėvams apie Sakramentus.  

Organizatorė – Sandra Palubeckė, rajono tikybos mokytojų rajono metodinio būrelio 

pirmininkė. 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

23.  

10 d. 14 val. 

VšĮ ,,Laiptai į 

Viltį“,  

Didžioji g. 21, 

Kėdainiai 

Paskaita paaugliams: 

,,Kaip išreikšti ir pažinti savo jausmus“. 

Lektorė – Sandra Palubeckė, rajono tikybos mokytojų rajono 

metodinio būrelio pirmininkė. 

Būtina registracija  

tel.: 

8-689 29292 

24.  

22 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras,  

Senosios Rinkos 

a.12, 

Kėdainiai  

Viktorina „Reformacijai 500“. 

 

Organizatorė – mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių 

krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadovė. 

PRIEDAS 1 

(nuostatai) 

25.  

25 d. 13 val. 
Kėdainių arena, 

Basanavičiaus g. 1a 

Kėdainiai 

Vaikų respublikinės sportinės žaidynės, skirtos Lietuvos 100-

ečiui: „Nykštukai šėlioja 5-tus metus”. 

Organizatorės: Daiva Kasperiūnienė, Kėdainių l/d „Pasaka“ 

auklėtoja metodininkė; Asta Kačenauskaitė, Kėdainių l/d „Pasaka“  

vyr. auklėtoja; Audronė Jonavičienė, Kėdainių l/d. „Pasaka” 

auklėtoja metodininkė; Jolanta Kasperavičienė, Kėdainių r. Vilainių 

m/d „Obelėlė” vyr. auklėtoja; Ina Gustienė Kėdainių l/d. 

„Aviliukas” auklėtoja metodininkė. 

Būtina registracija 

iki lapkričio 10 d.  

tel.: 8 655 97059 

arba el. p.: 

jonaudra@gmail.

com 

 

 

 

  

mailto:jonaudra@gmail.com
mailto:jonaudra@gmail.com
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VII. UGDYMO ĮSTAIGŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 
 

26.  

2 d. 9 val. 
Kėdainių rajono 

Šėtos gimnazija, 

Kėdainių g. 1, 

 Šėta, 

Kėdainių rajonas 

Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos ir Kėdainių rajono 

Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos 

įgyvendinimas“. 

 

Lektorė – Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centro socialinė pedagogė. 

 

27.  

2 d. 10 val. 
Lietuvos sporto 

universiteto 

Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g.30, 

Kėdainiai 

Mokymai IKT mokytojams ir pageidaujantiems pedagogams: 

„Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje 

mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią 

elektroninę erdvę mokiniams”. 

 

Lektorė - Rūta Pečiulienė, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos vyr. mokytoja. 

 

28.  

16 d. 9 val. 
Lietuvos sporto 

universiteto 

Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Pradinių klasių mokinių forumas: 

„Sveikas vaikas - sveika ateitis“. 

 

Organizatorius – Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija. 

Kviečiami 

dalyvauti rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 1-4 

klasių mokiniai. 

PRIEDAS 2 

(nuostatai) 

29.  

16 d. 10.30 val.  
Kėdainių Juozo 

Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Konkursas „Papuošiu paukštelį mažais piršteliais“. 

 

Organizatorės: 

 Sigita Jusienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos vyr. 

logopedė; 

 Žydrė Čivilienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos vyr. 

mokytoja.  

Kviečiami 

dalyvauti raj. 

ugdymo įstaigų  

priešmokyklinio 

ugdymo ir 1–2 

klasių mokiniai, 

turintys kalbos ir 

kalbėjimo 

sutrikimų. 

PRIEDAS 3 

(nuostatai) 

30.  

22 d. 13.30 val. 
Kėdainių l/d 

„Aviliukas",  

P. Lukšio g. 9a, 

Kėdainiai 

Metodinė diena rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Pedagoginių idėjų mugė". 

 

Organizatorius - Kėdainių lopšelis - darželis „Aviliukas". 

PRIEDAS 4 

 

 

31.  

 23 d. 10.00 val. 
Kėdainių r. 

Vilainių m/d 

„Obelėlė“, 

Melioratorių g. 26, 

Vilainių k. 

Kėdainių rajonas 

Metodinė diena Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė" 

pedagogams: 

„Gamtotyros elementų panaudojimas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme". 

 

Organizatorius - Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė". 
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32.  

30 d. 10 val. 
Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla, 

„Ąžuoliuko“ 

skyrius, Barupės g. 

8, Labūnava, 

Kėdainių rajonas 

Pradinių klasių mokinių konferencija: 

„Vabalų pasaulyje“. 

Organizatorės: 

 Diana Dovydavičiūtė, Kėdainių rajono Labūnavos 

pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė; 

 Alma Urbonavičiūtė, Kėdainių rajono Labūnavos 

pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė. 

Kviečiami 

dalyvauti rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų pradinių 

klasių mokiniai. 

PRIEDAS 5 
(nuostatai, 

programa, 

dalyvio anketa) 

33.  

20 -24 d. 
Kėdainių 

profesinio rengimo 

centras,  

Šėtos g.105, 

Kėdainiai 

Europos profesinių gebėjimų savaitė Kėdainių profesinio 

rengimo centre. 

 

Organizatorius - Kėdainių profesinio rengimo centras. 
 

 

 

VIII. PARODOS 

 

34.   

Lapkričio mėn. Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos dailės būrelio mokinių kūrybinių 

darbų paroda: 

„Laumžirgių kelionės prisiminimai". 

 

Parodos organizatorė - Daiva Galvanauskienė, Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės 

mokyklos mokytoja metodininkė. 
Danutė Čeidienė 
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IX. INFORMACIJA 
 

1. Lapkričio  11 d. 10 val. - Šv. Juozapo parapijos atsinaujinimo diena. 

 

2. Tarptautinio epistolinio rašinio konkurso tema - „Įsivaizduok, kad esi laiškas, 

keliaujantis laiku. Ką norėtum pranešti savo skaitytojams?“. Darbus apteikti iki 2017 m. 

gruodžio 15 d.  

 

3. Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema - „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: Praeitis, 

Dabartis, Idėja Lietuvai“. Olimpiada vyks 2018 m. kovo 2 d. Kėdainių dailės mokykloje. 

 

4. Informacija apie įvykusius rajono metodinių būrelių pasitarimus: 

4.1. Logopedų metodinio būrelio pasitarimo metu nutarta: 1) Pritarti „Metodinės priemonės 

darbo aprašo“ formai, pildomai siekiant aprobuoti parengtą metodinę ar mokomąją priemonę 

metodiniame būrelyje / taryboje; 2) Dalyvauti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos gruodžio 

mėn. organizuojamame Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos logopedės ekspertės Reginos 

Budrienės seminare „Švietimo pagalbos teikimo patirtis, veiklos vertinimas inkliuzinio švietimo 

ugdymo fone“. 

4.2. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimo metu 

nutarta: 1) Dalyvauti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamuose seminaruose 

„Kaip skatinti vaikų motyvaciją mokytis?“; „Vaikų vaizduotės žadinimas ir mąstymo ugdymas“; 

„Kūno kultūra naujai“ ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos ekspertės Loretos Simanavičienės 

paskaitose „Ikimokyklinio amžiaus veiklos planavimas“, „Ikimokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo(osi) vertinimas“. 

4.3. Technologijų metodinio būrelio pasitarimo metu nutarta: 1) Dalyvauti Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos organizuojamuose seminaruose „Kaip motyvuoti mokytis?“, „Mikroklimato 

kūrimas technologijų pamokose“; 2) Organizuoti išvažiuojamąjį seminarą į Karaliaus Mindaugo 

profesinio rengimo centrą. 

4.4. Mokinių ugdymą karjerai metodinio būrelio pasitarimo metu nutarta: 1) Dalyvauti 

seminaruose: „Stojimo į profesines ir aukštąsias mokyklas tvarka. Lama BPO sistema“, 

„Klaipėdos ugdymo karjerai specialistų patirtis“; 2) Atlikti mokinių ugdymo karjerai poreikio 

tyrimą; 3) Dalyvauti renginiuose „Europos profesinių gebėjimų savaitėje Kėdainių profesinio 

rengimo centre“, Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje STUDIJOS 

2018, Lietuvos aukštųjų mokyklų ir profesinio rengimo centrų Atvirų durų savaitėje. 

4.5. Rajono bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimo metu nutarta: 1) Domėtis MOBIS 

programų atnaujinimo sistemos problemų sprendimo būdais; 2) Dalyvauti akcijoje „Knygų 

Kalėdos“, išvažiuojamajame seminare „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

edukacinės erdvės“, seminare apie emocijų valdymą ir bendradarbiavimą (lektorė – Rasa 

Motuzienė); 3) Organizuoti kalėdinį renginį Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje, metodinio 

būrelio pasitarimą Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje.  

4.6. Rajono rusų kalbos metodinio būrelio pasitarimo metu nutarta: gegužės mėnesį rengti rusų 

kalbos meninio skaitymo konkursą. 

5. Tarptautinio jaunimo epistolinio rainio konkurso darbus pristatyti iki 2017 gruodžio 18 d. 

metodininkei Danutei Čeidienei. 

 

6. Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ I etapas lapkričio 6-17 d. visa 

informacija: www.bebras.lt 

 

7. 29-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados I etapas vyks lapkričio 14 d., II etapas 

vyks gruodžio 8 d.  

_________________________________ 

http://www.bebras.lt/
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PRIEDAS 1 

 

 

VIKTORINOS „REFORMACIJAI 500“ NUOSTATAI 

 

Viktorinos tikslas – prasmingai paminėti Reformacijos 500-ųjų metų jubiliejų. 

 

Viktorinos uždaviniai: suteikti daugiau žinių apie Reformaciją Lietuvoje ir Kėdainiuose; skatinti 

domėjimąsi gimtojo krašto istorija. 

 

Viktorinos tematika: užduotyse bus klausimai, susiję su reformatų ir katalikų bažnyčių skirtumais, 

žymiais reformatų veikėjais Lietuvoje ir Kėdainiuose ir jų atminimo įamžinimu. 

 

Viktorinos dalyviai:  Kėdainių miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų 7 - 8 klasių mokinių 

komandos (5 mokiniai). Visos komandos bus apdovanotos rėmėjų dovanomis. 

 

Data ir vieta: 2017 metų lapkričio 22 d. 10 val.; Kėdainių krašto muziejau daugiakultūris centras, 

Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai. 

 

Registracija: registruotis iki lapkričio 17 d. tel. +370 347 51778, +370 650 45585 (Audronė 

Pečiulytė) arba  el.p. : daugiakulturis@gmail.com 

 

Viktorinos organizatorius – Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras. 

 

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

_______________________________ 

  

mailto:daugiakulturis@gmail.com
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PRIEDAS 2 
 

PATVIRTINTA 

    Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

    „Aušros“ progimnazijos direktoriaus 

    2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-147 
                                                                        

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

KĖDAINIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  PRADINIO  UGDYMO  

MOKINIŲ FORUMO „SVEIKI VAIKAI – SVEIKA ATEITIS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Forumo „Sveiki vaikai – sveika ateitis“ nuostatai nustato renginio tikslus, organizavimo  

tvarką. 

2. Forumą organizuoja Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pradinio 

ugdymo metodikos grupė. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – gerinti mokinių sveikatos ugdymą, formuoti nuostatą sveikai ir saugiai gyventi, 

sudaryti palankias sąlygas įgyti bendrųjų kompetencijų, kurti atvirą, dinamišką sveikatinimo aplinką  

mokyklos bendruomenėje. 

4. Uždaviniai: 

4.1. sudaryti sąlygas mokiniams dalintis sveikatos ugdymo idėjomis, plėtoti rajono  

mokyklų bendradarbiavimą; 

4.2. padėti mokiniams įgyti visuminę sveikatos sampratą. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Kėdainių rajono švietimo ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokiniai. 

 

IV. FORUMO  ORGANIZAVIMAS 

 

6. Forumas vyks 2017 m. lapkričio 16 d. 9.00 val. Lietuvos sporto universiteto  Kėdainių   

„Aušros“ progimnazijoje (Chemikų g. 30).      

7.  Pranešimus gali skaityti tokiomis temomis: 

 sveika mityba; 

 judėjimas – sveikatos vitaminas; 

 mano laisvalaikis, mėgstama sporto šaka; 

 dienos režimas – žingsnelis rūpinantis savo sveikata; 

 sveikos gyvensenos veikla, tradicijos mokykloje ir šeimoje. 

8. Forumo darbo formos: pranešimai, filmuota medžiaga, stendiniai pranešimai. Pranešimo 

trukmė 5-6 min. 

9. Forumas. Refleksija. 

     

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

 10. Komandos registruojamos iki 2017 m. lapkričio 7 d. užpildžius dalyvio registracijos anketą  

(1 priedas). Siųsti elektroniniu paštu —  gimtasiskrastas.ausra@gmail.com 

 Kilus klausimams teirautis tel. nr. 862061157  (Diana Jermakovienė). 

________________________________ 

mailto:gimtasiskrastas.ausra@gmail.com
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1 priedas 

 
RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ FORUMO 

,,SVEIKAS VAIKAS – SVEIKA ATEITIS“ 

DALYVIO ANKETA 

2017-11-16 

 

MOKYKLA/ŠVIETIMO 

ĮSTAIGA, KURIOJE 

DIRBATE AR 

MOKOTĖS 

 

Mokinys 
 

 – skaitysiu pranešimą  

 – parengsiu stendinį 

pranešimą 

 – parengsiu video pranešimą 

 

 

Vardas, pavardė 

 

 

 

Klasė 
 

Informacija apie mokytoją, padėjusį parengti pranešimą 

Vardas, pavardė 

  

 

 

Kvalifikacinė kategorija 
  

 

Kontaktinis  telefonas 
  

 

El. paštas 
  

Darbovietės telefonas 
  

 

 

 

Pranešimo, stendinio pranešimo, video pranešimo pavadinimas, apimtis (trukmė): 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Pranešimui reikalinga demonstracinė, programinė ir kt. įranga (įrašykite) 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Dalyvio anketą  (1 priedas)  būtina siųsti el. paštu gimtasiskrastas.ausra@gmail.com          

iki 2017 m. lapkričio 7 d. 

 

   

                                                                                    

 

  

file:///C:/Users/PPT/OneDrive/Dokumentai/Danguolė/konferencija/gimtasiskrastas.ausra@gmail.com
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PRIEDAS 3 
 

PATVIRTINTA 

     Kėdainių Juozo Paukštelio 

      progimnazijos direktoriaus 

                     2017-10-16 Nr.V1/353 
 

 

KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJA 

 
RAJONINIO KONKURSO „PAPUOŠIU PAUKŠTELĮ MAŽAIS PIRŠTELIAIS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Rajoninio konkurso „Papuošiu paukštelį mažais piršteliais“ (toliau-Konkurso) nuostatai 

reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką, vietą ir laiką, reikalavimus darbams, 

vertinimą ir dalyvių apdovanojimą  

2. Konkurso globėja - progimnazijos direktorė Tereza Sotnik, konkursą koordinuoja direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė Lina Adomaitienė. 

3.  Konkursą organizuoja Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos vyresnioji logopedė Sigita 

Jusienė ir vyresnioji pradinių klasių mokytoja Žydrė Čivilienė. 

  

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

4. Lavinti vaikų kalbinius gebėjimus ir smulkiosios motorikos įgūdžius. 

5. Skatinti vaikų kūrybines galias. 

6. Ugdyti gebėjimą vertinti ir įsivertinti. 

7. Plėtoti Kėdainių rajono mokymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.  

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

  

8. Kėdainių rajono savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų  

priešmokyklinio ugdymo ir 1–2 klasių mokiniai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų bei juos 

ruošiantys logopedai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkursas vyks 2017 m. lapkričio 16 dieną 10.30 val. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje 

(Vilniaus g. 11). 
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10. Konkurso dalyvis (ar dalyvių komanda) dekoruoja pasirinkta technika paukščio šabloną, 

atsineša jį į konkursą ir parengia šio darbo pristatymą (pirštų mankštelė, eilėraštis, skanduotė, 

pamėgdžiojimas, greitakalbė, dainelė, pasakojimas ir kt.). pristatymo laikas iki 3 min. 

11. Konkurso dalyvis (ar dalyvių komanda)  dekoruoto paukščio nuotrauką įkelia į pateiktį  (MS 

Power Point). 

12. Viena įstaiga konkursui gali paruošti kelis darbus. 

13. Konkurso nugalėtoją išrinks dalyviai renginio metu, skirdami balsus labiausiai patikusiems 

darbams. 

14. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas atminimo dovanėle. 

15. Visiems konkurso dalyviams bus įteiktos padėkos, o mokinius konkursui ruošusiems 

logopedams – pažymos apie vykdytą metodinę veiklą. 

16. Konkurso darbai nebus grąžinami. 

17. Po konkurso darbai bus eksponuojami Juozo Paukštelio progimnazijoje. 

18. Įstaigos logopedas užpildo dalyvio anketą  ir siunčia ją elektroninio pašto adresu sigjus@ 

gmail.com iki 2017 m. lapkričio 10 d. (Priedas Nr.1). 

19. Dekoruoto paukščio pateiktį skaitmeniniame pavidale siunčia  el. pašto adresu  

zydrecivil@gmail.com iki lapkričio 14 dienos. 

  

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

20. Organizatorių paruošto paukščio šablonas (dvi dalys) kerpamas iš A4 kartono. 

21. Logopedo parinkta dekoravimo technika (pav. štampavimas, aplikavimas, dekoravimas 

linijomis ir kt.) turi lavinti ugdytinių smulkiąją  motoriką. 

22. Dekoruojamos abi paukščio šablono pusės, konkursui paruoštas darbas turi stovėti. 

23. Darbą dekoruoti ir pristatyti gali vienas mokinys ar mokinių grupė (2-3 mokiniai). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Papildoma informacija apie konkursą teikiama telefonu  Nr. 8 616 50492 , el. paštas: 

sigjus@gmail.com 

25. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiomis 

nuostatomis. 
 

 

___________________________       
  

mailto:zydrecivil@gmail.com
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(Priedas Nr.1) 

 

 

RAJONINIO KONKURSO „PAPUOŠIU PAUKŠTELĮ MAŽAIS PIRŠTELIAIS“ 

DALYVIO ANKETA 

 
 

Pilnas ugdymo  įstaigos pavadinimas 

 

 

 

Mokinio (-ių) vardas, pavardė   

 

Grupė/klasė 

 

 

Konkursinio darbo pristatymo forma 

 

 

Pedagogo (-ų) vardas, pavardė 

 

 

Kvalifikacinė kategorija 

 

 

 

Anketą užpildyti iki 2017 m. lapkričio 10 d. ir siųsti adresu: sigjus@gmail.com. 

 
__________________________________________ 

 

  

mailto:sigjus@gmail.com
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PRIEDAS 4 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AVILIUKAS“ 

 

METODINĖ DIENA RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

PEDAGOGAMS „PEDAGOGINIŲ IDĖJŲ MUGĖ“ 

2017-11-22 

 

Laikas Veiklos pavadinimas Pedagogas  Vieta  

13.15-13.30 val.  Dalyvių registracija  Muzikos salė 

13.30-14.20 val. Pasidalijimas gerąja darbo 

patirtimi, pranešimų skaitymas:  

1. „Mokomės kalbėti apie 

emocijas ir jausmus“. 

2. „Netradicinių priemonių 

panaudojimas ugdant vaikų 

kūrybiškumą“. 

3. „Aš saugus kai žinau...“. 

4. „Sveikatos šaltiniai“. 

 

 

A. Gailiuvienė 

 

J. Portačenkienė 

 

 

D. Paplauskienė 

V. Kerulienė ir  

J. Kasparavičienė 

 

Muzikos salė 

14.20-14.30 val. Vaidybinė interpretacija „Mikės 

Pūkuotuko išdaigos“. 

Eismo ir gaisro 

saugos darbo grupė 

Muzikos salė 

14.30-14.45 val. Kavos pertraukėlė  Muzikos salė 

14.45-15.15 val.  „Kūrybinės dirbtuvės“ - praktiniai 

užsiėmimai pogrupiuose. 
I pogrupis –  

A.Gailiuvienė, 

L. Avižiuvienė 

II pogrupis –  

I. Župerkienė, 

J. Portačenkienė 

Mokytojų 

kambarys 

 

Svetainė  

15.15-15.45 val.  Kvietimas susipažinti su įstaigos  

ugdomąja aplinka, apsilankymas 

įvairaus amžiaus vaikų ugdymo  

grupėse. 

R. Mackevičienė 

L. Stogevičienė 

 

Vaikų ugdymo 

grupės 

 Stendiniai panešimai: 

1. “Kalbos ugdymas per 

meninę veiklą“. 

2. „Eokologinė veikla vaikų 

darželyje“. 

3. „Žadink žodelį“. 

 

A. Lukošiūtė 

 

I. Župerkienė 

 

Kalbos ugdymo 

darbo grupė 

Įstaigos foje 

Atsakingas asmuo: 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė  Jūratė Portačenkienė, tel. Nr. 8 653 42921, el.paštas 

juratepor@gmail.com 

_______________________________ 

  

mailto:juratepor@gmail.com
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PRIEDAS 5 
 

PATVIRTINTA 

   Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

 mokyklos direktoriaus 

 2017 m. spalio mėn. 11d. 

įsakymu Nr. V1-112 

 

 

RAJONINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJOS „VABALŲ 

PASAULYJE“ NUOSTATAI 
 

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 

Šie nuostatai reglamentuoja rajoninės pradinių klasių mokinių konferencijos „Vabalų 

pasaulyje“, (toliau – konferencija), kurią organizuoja Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių pedagogai, bendradarbiaujant su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 

tikslą ir uždavinius, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Konferencijos tikslas: dalytis mokinių patyrimu ugdant platesnį pasaulio suvokimą, jų 

savimonę, atsakingumą ir vertybines nuostatas. 

Konferencijos uždaviniai: 

Apžvelgti  vabalų būrio įvairovę bei jų reikšmę gamtai. 

Formuoti palankaus aplinkai elgesio bei gamtos apsaugos nuostatas. 

Pajusti bendros veiklos džiaugsmą. 

 

 

III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 

Konferencija vyks 2017 metų lapkričio 30 d. 10 val. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos „Ąžuoliuko“ skyriaus patalpose ( Barupės g. 8 , Labūnava, Kėdainių r.) 

Registracija 9.30 – 10.00 val. 

Konferencijos pradžia - 10.00 val. 

 

 

IV. DALYVIAI 

 

Kviečiami dalyvauti Kėdainių rajono pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai. 

 

 

V. TEMATIKA 

 

Lietuvos vabalai ir kiti vabzdžiai. 

Lietuvos raudonosios knygos vabalai. 

Pasaulio vabzdžių įvairovė. 

Vabzdžių nauda, jų įtaka gamtai. 

Vabzdžių pasaulio įdomybės, santykis su žmogumi. 

 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

Mokiniai rengia pranešimą atitinkantį konferencijos temą „Vabalų pasaulyje“. Pranešimo trukmė 

yra 3-5 min., pranešimą skaito 1 pranešėjas. Pranešėjams dalyviai galės pateikti klausimų. 
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Dalyviai registruojasi siųsdami žemiau pateiktas anketas iki 2017 m. lapkričio 15 d. (dalyvių 

skaičius ribotas) el. paštu dovyda.dia@gmail.com. Sėkmingai užsiregistravus, būsite informuoti el. 

paštu. 

Užsiregistravę dalyviai, pristatantys pranešimą, iki 2017 m. lapkričio 22 d. turi jį pateikti 

konferencijos organizatoriams el. paštu. 

 

 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 

Tikimasi, kad konferencijoje pradinių klasių mokiniai pagilins teorines bei praktines žinias apie 

vabzdžių klasės įvairovę, jų naudą ir įtaką gamtai, santykį su žmogumi. Atskleis savo kūrybinius 

gebėjimus bei pasidžiaugs savo ir bendraamžių rezultatais. 

 

 

VIII. NUMATOMA KONFERENCIJOS  PROGRAMA 

 

  9.30 – 10.00  Dalyvių registracija, prezentacijų pristatymui paruošimas. 

10.00 – 10.30  Konferencijos atidarymas, dalyvių pasveikinimas.  

10.30 – 11.00  Svečių (miškininkų) pranešimai.  

11.00 – 11.10  Linksmoji pertraukėlė. 

11.10 – 12.00  Dalyvių pranešimai. 

12.00 – 12.15  Saldžioji pertraukėlė 

12.15 - 12.45   Darbas grupėse. Kūrybinė užduotis. 

12.45 – 13.15  Konferencijos apibendrinimas. 

 

 

IX. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

 

Diana Dovydavičiūtė - Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė (tel. 868981180, dovyda.dia@gmail.com),  

Alma Urbonavičienė - Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė (tel. 865073821, urbalma@gmail.com  ). 

Konferenciją koordinuoja: 

Rita Karnilavičienė Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Organizatoriai numato konferencijos tikslus, laiką, dalyvius, konferencijos organizavimo 

tvarką bei pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus.  

Konferencijos dalyviams gaus padėkas, o mokytojams - Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos pažymėjimai už pagalbą mokiniui ruošiantis konferencijai. 
 

_________________________________________________ 
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KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Rajoninė pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė 

konferencija KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

RAJONINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ KONFERENCIJA 

“VABALŲ PASAULYJE” 

Konferencijos dalyvio anketa 

Mokinio 

vardas, 

pavardė 

Pavardes ir vardus rašyti didžiosiomis raidėmis. 

Mokytojo 

vardas, 

pavardė 

 

Mokykla, 

įstaigos 

kodas, 

adresas 

 

Pareigos  

Kvalifikacinė 

kategorija 

 

 

Kontaktiniai duomenys: 

Tel.  

Darbovietės 

tel. 

 

El. paštas  

 

Dalyvausiu konferencijoje: savo dalyvavimą konferencijoje pažymėkite  x: 

 Skaitysiu pranešimą  

 Parengsiu vaizdo 

pranešimą 

 

 Paruošiu stendinį 

pranešimą 

 

Reikalinga aparatūra: 

Pranešimo pavadinimas, apimtis (trukmė: neilgiau 3-5 min): 

 

 

 

Kiti pageidavimai, pasiūlymai organizatoriams: 

 

 

 

 
Užpildytą anketą prašome pateikti el. paštu dovyda.dia@gmail.com  iki 2017-11-15.  

Ačiū. 

 

 

mailto:dovyda.dia@gmail.com
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 „VABALŲ PASAULYJE“ 
Programa 

Konferencijos tikslas: dalytis mokinių patyrimu ugdant platesnį pasaulio suvokimą, jų savimonę, 

atsakingumą ir vertybines nuostatas, įsijaučiant į paslaptingą vabalų bei kitų vabzdžių gyvenimą. 

Data: 2017-11-30 

Vieta: Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos „Ąžuoliuko“ skyrius. 

( Barupės g. 8 , Labūnava, Kėdainių r.) 

Tematika: Lietuvos vabalai ir kiti vabzdžiai. Lietuvos raudonosios knygos vabalai. Pasaulio 

vabzdžių įvairovė. Vabzdžių nauda, jų įtaka gamtai. Vabzdžių pasaulio įdomybės, santykis su 

žmogumi. 

  9.30 – 10.00   Dalyvių registracija, prezentacijų pristatymui paruošimas. 

 

10.00 – 10.30   Konferencijos atidarymas, dalyvių pasveikinimas. 

 

10.30 – 11.00   Svečių pranešimai: 

 

VĮ „Miškų urėdija“ Labūnavos girininkijos girininkas Remigijus Bučinskas 

 

Labūnavos pagrindinės mokyklos vyresnioji biologijos mokytoja Rusnė 

Feiferienė 

 

 

11.00 – 11.10   

 

Linksmoji pertraukėlė. 

 

11.10 – 12.00   Dalyvių pranešimai ( trukmė 3-5 min). 

 

Moderatoriai:  

Diana Dovydavičiūtė - pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

Alma Urbonavičienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

Giedrius Gervelis – IKT specialistas. 

 

12.00 – 12.15   Saldžioji pertraukėlė 

 

12.15 - 12.45   Darbas grupėse. Kūrybinė užduotis. 

 

12.45 – 13.15   Konferencijos refleksija. 

 
_____________________ 

 
 

 


