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 PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d.  

įsakymu Nr. V-118 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2018 m. lapkričio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

6 d.  13,00 val. 

 
Kėdainių l/d 

„Puriena“ 
Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių l/d „Puriena“ pedagogams: 

 „Kalėdų belaukiant. Rankdarbių gamyba“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – Sondra Žalakevičienė,  Kėdainių kultūros centro, Vilainių 

skyriaus būrelio „Rankdarbių kraitė“ narė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

2.  

7 d. 10,00 val. 

 
Kėdainių muzikos 

mokykla, 

Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos pedagogams: 

„Fortepijoninio pedagoginio repertuaro aktualijos. Naujų 

leidinių fortepijonui pristatymas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Neringa Dainelytė; mokytoja 

ekspertė Violeta Jucevičienė, mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė, 

Kauno 1-oji muzikos mokykla.  
Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur  

3.  

8 d. 8,30 val. 

 
Kėdainių pagalbos 

šeimai centras 

Vydūno g. 6, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių pagalbos šeimai centro socialiniams 

darbuotojams: 

„Dailės terapijos pagrindai socialiniame darbe“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė –  Dalia Dzimavičienė, Lietuvos meno terapijos asociacijos 

narė, Kėdainių pagalbos šeimai centro atvejo vadybininkė. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

4.  

8 d. 13,00 val. 
 

Ignalinos 

„Šaltinėlio“ 

mokykla,  

Vasario 16-osios g. 

39, Ignalina 

Seminaras Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos pedagogams: 

„Mityba ir vaikų žarnyno sveikata“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – Ingrida Kuprevičiūtė, gydomosios mitybos specialistė, 

iniciatyvos „Gydanti lėkštė“ įkūrėja.   

 
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/
http://www.semiplius.lt/
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5.  

13 d. 15,00 val. 
 

Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija, 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Seminaras informacinių technologijų mokytojams: 

„Medijų raštingumas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Violeta Stanevičienė; mokytojas 

metodininkas Romualdas Dapkevičius; vyr. mokytojas Tomas 

Matulis, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

6.  

13 d. 14,00 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Ugdymo turinio atnaujinimas: būtinybė, siekiai, pasiūlymai“. 

 3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – mokytoja ekspertė Aldona Šliažaitė, Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

7.  

14 d. 12,00 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys Jurbarko ir Kėdainių r. ugdymo 

įstaigų socialiniams pedagogams: 
„Iššūkiai dirbant su X, Y, Z ir Alfa kartos mokiniais“. 

 3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – vyr. mokytoja Ieva Zubavičienė, Kėdainių kalbų 

mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

8.  

15 d. 10,00 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras muzikos, pradinių klasių mokytojams, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogams: 

„Balso ir klausos lavinimas dirbant grupėje – problemos, 

sprendimai, galimybės“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Seminare bus: 

 aptariami muzikinio ugdymo per dainavimą veiklos niuansai;  

 pristatomi nauji „įsidainavimo“ pratimai, pasisveikinimai;  

 apžvelgti Ingos Šeduikienės vaikiškų dainelių rinkiniai „Ledų 

autobusiukas”, „Ritė Bitė” , „Smuiko raktelis”, „Balta Katė ZIZU” 

(su CD).  

 

Lektorė – mokytoja metodininkė, kompozitorė Inga Šeduikienė, 

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla. 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis 

– 8,00 eur 

9.  

16 d. 11,00 val. 
 

Kėdainių muzikos 

mokykla, 

Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos pedagogams: 

„Šokančios stygos“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: vyr. mokytoja Audronė Adomynaitė; mokytoja 

metodininkė Zita Smikienė; vyr. mokytoja Ramunė Vizbarienė; 

mokytoja metodininkė Aelita Petrauskienė; mokytoja metodininkė 

Daiva Naujokienė, Kėdainių muzikos mokykla.   
 Danutė Čeidienė 

 

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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10.  

16 d. 14,00 val. 
 

Daugiakultūris 

centras,  

Senosios rinkos a. 

12, Kėdainiai 

Seminaras istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros, 

užsienio kalbų mokytojams:  

„Lietuva Europos Sąjungoje: narystės reikšmė ir dabarties 

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

tobulinimas. 

 

Lektoriai: Donatas Puslys, medijų programos ekspertas; Simas 

Čelutka, Europos saugumo programos ekspertas; Algirdas 

Davidavičius, gero valdymo programos ekspertas, Vilniaus 

politikos analizės institutas. 

 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

11.  

20 d. 12,00 val. 
 

Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras, 

 S. Dariaus ir  

S. Girėno g. 52, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 

pedagogams: 

„Kūrybiškumą lavinančių metodų taikymas pamokoje“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorius –  dr. Tomas Lagunavičius, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro direktorius. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

12.  

20 d. 13,00 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„Mokinių žinių tikrinimas ir apklausų organizavimas su 

išmaniaisiais įrenginiais, naudojantis Socrative, Quizizz, 

PollEverywhere, Quizlet Live ir kt. programomis.  
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. 

 

Lektorė – mokytoja ekspertė Staselė Riškienė, Kuršėnų Pavenčių 

mokykla - daugiafunkcinis centras. 

 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis 

– 18,00 eur 

13.  

20 d. 14,00 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys įvairų dalykų pedagogams: 

„Gerosios patirties pristatymas taikant CLIL (integruotas 

dalyko ir užsienio kalbos mokymas) metodus“. 
Trumpa anotacija: Europos komisija skatina kalbų mokymąsi ir kalbų 

įvairovę. Jau 2002 buvo iškeltas tikslas, kad Europos sąjungoje kiekvienas 

žmogus ankstyvame amžiuje išmoktų bent 2 užsienio kalbas. 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. 
Vilija Girdauskaitė 

 

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/
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14.  

21 d. 12,00 val. 
 

Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras, 

 S. Dariaus ir  

S. Girėno g. 52, 

Kėdainiai 

Seminaras kūno kultūros ir geografijos mokytojams: 

„Orientavimosi sportas kūno kultūros ir geografijos 

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

tobulinimas. 

 

Lektoriai: vyr. mokytojas Vytas Dulius, Krekenavos Mykolo 

Antanaičio gimnazija; mokytojas metodininkas Rimvydas 

Proscevičius, Kėdainių r. Akademijos gimnazija. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

15.  

21 d. 15,00 val. 
 

Lietuvos sporto 

universitetas, 

Sporto g. 6, 

Kaunas  

Seminaras Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos pedagogams: 

„Ar būti fiziškai aktyviu yra iššūkis?“ 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorius – prof. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto 

universitetas. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

16.  

22 d. 13,30 val. 
 

Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

Seminaras Alytaus Jotvingių ir Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

mokytojams: 

„STEAM ugdymas mokinių pasiekimų gerinimui“. 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. 

 

Lektoriai - Kėdainių šviesiosios gimnazijos STEAM komanda. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

17.  

 22 d. 13,30 val. 
 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija 

Pavasario g. 6, 

Kėdainiai 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Kūno kultūros pamoka pradiniame ugdyme. Žaidimai FOR 

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

tobulinimas. 

 

Lektorė – doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis 

– 18,00 eur 

18.  

26 d. 13,00 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras rusų kalbos mokytojams: 

„Gramatikos mokymo metodai ir priemonės bei tarpdalykiniai 

ryšiai su gimtosios kalbos gramatika“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Vitalija Valantiejienė; mokytoja 

metodininkė Salomėja Štombergienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

19.  

28 d. 12,00 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras dorinio ugdymo pedagogams, klasių auklėtojams: 

„Asmens socialinių emocinių kompetencijų ūgtis 

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

skatinimas.  
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Ilona Dauderienė,  Kėdainių r. 

Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla; vyr. mokytoja Rita 

Liaugaudienė, Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

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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20.  

28 d. 13,00 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogų padėjėjams: 

„Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos teorinių 

bei praktinių žinių pagrindai“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – švietimo vadybos magistrė, mokytoja metodininkė Sigita 

Burzdžiuvienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazija. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis 

– 10,00 eur 

21.  

29 d. 16,00 val. 
 

Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras, 

 S. Dariaus ir  

S. Girėno g. 52, 

Kėdainiai 

 

Pamoka - improvizacija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Pasivaikščiojimas su Sofija ir Konstantinu Čiurlioniais 

lietuviškumo ir lietuvybės takais”.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – Violeta Bakutienė, lituanistė, Kalbos premijos laureatė. 

  
Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis 

– 1,00 eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

22.  

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 

 

23.  

Gruodžio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazijos. 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki  

lapkričio 23 d. 

 

  

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

24.  

8 d. 15,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Pasitarimas dėl Lietuvos mokinių  etninės kultūros olimpiados 

organizavimo. 

Kviečiami pedagogai, vykdantys/kuruojantys etnokultūros veiklas 

mokyklose ir etnokultūros specialistai. 
 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

25.  

12 d. 15,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ir skyrių vedėjų susivienijimo 

valdybos pasitarimas. 
 

Regina Bičkienė, valdybos pirmininkė, 

Danutė Čeidienė 

  

26.  

13 d. 13,00 val. 
Kėdainių 

specialioji 

mokykla, 

J. Basanavičiaus g. 99, 

Kėdainiai 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

 

 

 

Gitana Danilevičienė, metodinio būrelio pirmininkė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

27.  

14 d. 10,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 

 

 
Viktorija Gapšienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

28.  

14 d. 12,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinis pasitarimas 
 

 

Ramunė Ūsė, metodinio būrelio pirmininkė 

Arūnė Jakutienė, Skirmantė Sakalauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

29.  

26 d. 14,00 val. 
Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras, 

Šėtos g. 130, 

Kėdainiai 

Tarptautinių projektų rengėjų/organizatorių/vykdytojų 

pasitarimas. 

Susipažinsime su Kėdainių profesinio rengimo centro vykdomų 

projektų patirtimi.  
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

 

IV. OLIMPIADOS  
 

30.  

16 d. 

Ugdymo įstaigose 

30 - oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8 - 12 kl.). 

 

Robertas Bilvinas 

 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

31.  

8 d. 14,30 val. 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija  

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Mokymai Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos savanoriams: „Vietinės ir 

tarptautinės savanorystės galimybės“ (2 dalis). 

 

Pranešėja – Aušra Nesterovienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė. 
 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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32.  

14 d. 15,00 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių 

Vadovų klubo pasitarimas. 
 

Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Karolina Pralgauskytė 

Vilija Girdauskaitė 

 

33.  

15 d. 12,00 val. 
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazija 

Jaunimo g. 2 A , 

Akademija 

 

Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokiniams: „Vietinės ir 

tarptautinės savanorystės galimybės“. 

 

Pranešėjos: mokytoja ekspertė Gitana Kaupienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

projektų vadovė; Aušra Nesterovienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė.  

 

34.  

16 - 18 d. 

 

Kelmė 

Lietuvos moksleivių sąjungos RUDENS  FORUMAS. 

Dalyvauja Kėdainių rajono mokinių tarybos atstovai. 

 
Kėdainių r. mokinių tarybos pirmininkė Karolina Pralgauskytė,  

Vilija Girdauskaitė 

 

35.  

20 d. 17,30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono tėvų klubo narių susitikimas. 

Kviečiame dalyvauti ugdymo įstaigų tėvų klubų narius. 

 

Robertas Bilvinas 

 

36.  

28 d. 10,00 val. 
Daugiakultūris 

centras,  

Senosios rinkos a. 

12, 

Kėdainiai 

Bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 10 kl. mokinių protų mūšis, 

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – ečiui.  

 

Organizatorius – Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras. 
Mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė,  

Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadovė 

 

Nuostatai 

(Priedas 1) 

 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

37.  

9 d. 9,00 val.  
Kėdainių r. 

Akademijos 

gimnazija  

Jaunimo g. 2, 

Akademija 

Respublikinė 6 - 12 kl. mokinių konferencija „Skaičiai aplink 

mus“.  
 

Organizatorius – Kėdainių r. Akademijos gimnazija. 

 

 

Nuostatai 

(priedas 2) 

38.  

12 d.  9,00 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 ir Kėdainių 

jaunimo centras „Tiltai“. 

 

Nuostatai 

(priedas 3) 

39.  

22 d. 9,00 val.  
Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla, 

Barupės g. 1, 

Labūnava 

Rajoninė pradinių klasių mokinių pažintinė-praktinė 

konferencija „Lietuvos vandenų gyventojai“. 

Organizatorius – Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla. 

 

 

Nuostatai 

(priedas 4) 
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40.  

27 d.  9,00 val. 
Kėdainių LSU 

„Aušros“ 

progimnazija  

Chemikų g. 30 

Kėdainiai 

 

Rajoninė priešmokyklinio ugdymo ir 1 - ų kl. mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių,  viktorina „Kartu su draugu“. 

 

Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

 

 

 

Nuostatai 

(priedas 5) 

41.  

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai  

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

 14 d. 17,30 val.  paskaita - diskusija „Bendravimas su vaiku – trumpalaikiai 

ir ilgalaikiai auklėjimo tikslai“. Lektorė – psichologė Skirmantė Sakalauskaitė; 
 

 22 d. 17,30  val. paskaita - diskusija „Funkcionalus kūnas: ar žinome, kas tai 

ir kaip jo siekti?“. Lektorė – dr. Simona Pajaujienė, trenerių rengimo mokyklos 

„ActiveTraining“ programų direktorė, Lietuvos sporto universiteto lektorė; 
 

 28 d. 17,30 val. paskaita - diskusija tėvams „Išmokime suprasti savo vaikus“. 
Lektorė – psichologė Skirmantė Sakalauskaitė. 

 

 
VII. PARODOS 

 

 

____________________________ 

42.  

Lapkričio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

 

 

 

Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ugdytinių, jų tėvelių ir pedagogų kūrybinių darbų 

paroda „Auksaspalviu lapeliu atsidžiaugti negaliu“.  
 

Parodą parengė: vyr. auklėtoja Laima Ivaškevičienė, vyr. auklėtoja Birutė Palažina, 

vyr. auklėtoja Irena Markovienė, vyr. auklėtoja Vilija Vaitkevičienė, auklėtoja 

Vilma Marušauskienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“.  

 
Danutė Čeidienė 

  

43.  

Lapkričio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40,  

Kėdainiai 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių 

karpinių paroda „Pasaulio medis“. 

 

Parodą parengė – mokytoja metodininkė Diana Dovydavičiūtė, Kėdainių r. 

Labūnavos pagrindinė mokykla. 

 
Danutė Čeidienė 

 

44.  

Lapkričio mėn. 
Kėdainių 

J.Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Kėdainių r. Akademijos 11 - 12 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Kviečiu į 

dailės pamoką“. 

 

Parodą parengė –  vyr. mokytoja Indiana Jackevičienė, Kėdainių r. Akademijos 

gimnazija. 

 

45.  

Lapkričio mėn. 
Kėdainių 

Akademijos 

gimnazija, 

Jaunimo g. 2, 

Akademija 

 

Dailininkės Violetos Orlienės kūrybinių darbų paroda. 

 

Kėdainių r. Josvainių gimnazijos neformaliojo ugdymo mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Spalvoto smėlio viražai“ ( mok. metodininkė Albina 

Mackevičienė). 

 

Parodas parengė –  vyr. mokytoja Indiana Jackevičienė, Kėdainių r. Akademijos 

gimnazija.  

 


