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PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

 

1. ORGANIZUOTI SEMINARAI 

 

1.1. Organizuotų seminarų ir valandų skaičius: 

 

 Seminarų skaičius Valandų skaičius 

Organizuota seminarų 158 1307 

Skirtingų pavadinimų seminarų 143 1117 

Iš viso klausytojų dalyvavo seminaruose 3606  

 

 

1.2. Seminarai centro patalpose ir klientų darbo vietose:  

 

Centro patalpose 80 

Klientų darbo vietose 78 

 

 

1.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės: 

 

 Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Dalykų mokytojai  78 738 1391 

Ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogai 9 56 252 

Mokyklų vadovai 11 102 413 

Mokyklų bendruomenės, komandos 45 285 1161 

Mokiniai     

Mokinių tėvai    

Aukštesnio lygio švietimo vadovai    

Kiti (nurodyti)........ 15 126 389 

Bendro pobūdžio (vartotojų grupė 

neakcentuojama) 

   

 

 

1.4. Seminarus vedė: 

 

 Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Centro darbuotojai 9 214 277 

Pedagogai praktikai 73 628 1545 

Lietuvos universitetų, kt. aukštųjų mokyklų 

ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai 

39 240 702 

Užsienio mokslininkai bei praktikai 1 6 19 

Aukštesnio lygmens švietimo vadybininkai 15 91 315 

Jungtinė lektorių grupė 21 128 748 

 

 

1.5. Seminarų dalis, orientuota į baigtinį dalyvio parengtą produktą (pvz., 

projektą, pamokos planą, kompetencijos portfelio fragmentą ir pan.): 

 

49 % 
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1.6. Centre realizuotų seminarų ir paskaitų programas rengė: 

 

 Pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

tikslinės programos 

Atskirų paskaitų, seminarų ir 

kt. renginių programos 

Centro darbuotojai 19 2 

Pedagogai 73 7 

Mokyklų vadovai 7  

Mokslininkai 39 2 

Švietimo vadovai 11 1 

Komandos 9 1 

 

 

1.7. Atlikta programų realizavimo tyrimų: 

 

 

Tyrimų pobūdis 

Tirta realizuotų programų 

Naudojama vienoda visoms programoms tirti centre parengta 

anketa 

74 

Atliekama speciali apklausa po konkrečios programos 

realizavimo 

19 

Atliekami ilgalaikiai konkrečios programos realizavimo 

efektyvumo tyrimai 

- 

 

 

 

 

2. ORGANIZUOTOS PASKAITOS. 

 

2.1. Organizuotų paskaitų ir dalyvių skaičius: 

 

Organizuotų paskaitų pedagogams skaičius 16 

 

Skirtingų pavadinimų paskaitų skaičius 

16 

 

Paskaitų klausytojų skaičius 

342 

 

Mažiausiai klausytojų dalyvavo vienoje paskaitoje 

4 

 

Daugiausiai klausytojų dalyvavo vienoje paskaitoje? 

55 

 

 

2.2. Paskaitų klausytojų tikslinės grupės: 

 

 Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Klausytojų 

skaičius 

Dalykų mokytojai  10 49 202 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai 2 7 78 

Mokyklų vadovai    
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Mokyklų komandos 1 5 21 

Mokiniai     

Mokinių tėvai    

Aukštesnio lygio švietimo vadovai    

Kiti (verslumas, bibliotekininkai, saugus 

eismas) 

3 9 41 

Bendro pobūdžio (vartotojų grupė 

neakcentuojama) 

   

 

 

2.3. Paskaitų lektoriai: 

 Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Klausytojų 

skaičius 

Centro darbuotojai    

Pedagogai praktikai 13 59 234 

Lietuvos universitetų, kt. aukštųjų mokyklų 

ir mokslo institucijų mokslininkai, 

dėstytojai 

2 6 94 

Užsienio mokslininkai bei praktikai 1 5 14 

Aukštesnio lygmens švietimo vadybininkai    

 

2.4. Klausytojų dalis, nurodžiusi, kad paskaitose pateiktos 

žinios jiems buvo naujos: 

 

130 

 

 

2.5. Paskaitos skaitomos centro patalpose arba klientų darbo vietas: 

Centro patalpose 13 

Klientų darbo vietose 3 

 

 

 

3. ORGANIZUOTA GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA. 

 

3.1. Keitimosi patirtimi formos: 
 

Formos Renginių skaičius 

 

Dalyvių skaičius 

Konferencijos 6 383 

Apskriti stalai ir metodiniai pasitarimai 85 850 

Patirties seminarai, paskaitos 31 592 

Atviros pamokos 11 nefiksuotas 

Parodų aptarimai 7 34 

Publikacijos / tyrimai 3 - 

Prezentuojamos ir priimtos novacijos 4 nefiksuotas 

Parengti ir priimti tinklapiai   

Kelionės, ekskursijos   

Pedagogų kūrybos vakarai 2 nefiksuotas 
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3.2. Keitimosi patirtimi sritys: 

 

Sritys Renginių skaičius 

 

Dalyvių skaičius 

 

Dalykų metodika 125 1293 

Ugdymo institucijos vadyba 9 230 

Pedagogika 4 68 

Švietimo sistemos vadyba 2 45 

Socialinis ugdymas 4 99 

Gyvenimo karjeros klausimai 1 21 

Kita  (turizmas, verslumas) 4 69 

 

 

 

 

4. ORGANIZUOTI RAJONO METODINIŲ BŪRELIŲ PASITARIMAI: 

 

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 3 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 3 

Pradinio ugdymo mokytojų 7 

Etikos mokytojų 1 

Tikybos 4 

Lietuvių kalbos mokytojų  4 

Anglų kalbos mokytojų 1 

Vokiečių kalbos mokytojų 1 

Rusų kalbos mokytojų 1 

Istorijos mokytojų 2 

Geografijos mokytojų 3 

Matematikos mokytojų 5 

Ekonomikos 1 

Informatikos mokytojų 2 

Chemijos mokytojų 2 

Fizikos mokytojų 3 

Biologijos mokytojų 2 

Technologijos mokytojų 1 

Dailės mokytojų 1 

Muzikos mokytojų 2 

Kūno kultūros mokytojų 3 

Turizmo būrelių vadovų 1 

Choreografijos 2 

Socialinių pedagogų 5 

Specialiųjų pedagogų 3 

Logopedų 1 

Mokyklų bibliotekininkų 3 

Psichologų 5 

Sveikos gyvensenos 1 

Direktorių pavaduotojų 1 

Rajono metodinės tarybos valdyba 4 

Iš viso: 78 
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5. MOKYKLŲ / METODINIŲ BŪRELIŲ ORGANIZUOTOS PARODOS, ATVIROS 

PAMOKOS, METODINĖS IR ATVIRŲ DURŲ DIENOS. 

 

Renginiai 

1. Parodos:  

1.1. Rajono ugdymo įstaigų mokinių piešinių paroda „Vaikai – žiemojantiems 

paukščiams“. 

1.2. Šviesiosios gimnazijos mokinių fotografijų paroda.   

1.3. Rajono mokinių šventinių miniatiūrų paroda. 

1.4. Pradinio ugdymo mokytojų metodinių darbų paroda: „Gražiausių darbų puokštė“. 

1.5. Dailės egzamino kūrybinių darbų paroda: “Kviečiame į dailės pamoką“. 

2. Atviros pamokos, metodinės dienos, akcijos: 

2.1. Atvira lietuvių kalbos pamoka 5-oje spec. klasėje: “L.Tolstojus. Du draugai”. 

2.2. Matematinio projekto 7-oje klasėje „Mano įdomiausias skaičius“ pristatymas.  

2.3. Integruota matematikos–lietuvių kalbos pamoka 9 kl. „Veikėjų portretų aprašymas 

Guliverio kelionėse“.  

2.4. Atviros pamokos Šėtos vidurinėje mokykloje: pradinių klasių, kūno kultūros (8 kl.), 

chemijos (8 kl.), matematikos (8 kl.), anglų (9 ir 12 kl.), lietuvių k. (11 kl.). 

2.5. Atvira technologijų pamoka M.Daukšos pagrindinėje mokykloje 7 -oje klasėje: “Buto 

kambario elektrinė grandinė ir elektronika“. 

2.6. Atviros veiklos stebėjimas m/d „Obelėlė“ priešmokyklinėje grupėje. 

2.7. Atvira pamoka Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje „Muzikos terapija ir savižudybių 

prevencija“.  

2.8. Pradinio ugdymo metodinio būrelio valdybos išvyka į konferenciją „Vaikas – mokykla 

– šeima“ Kauno J.Basanavičiaus vidurinėje mokykloje. 

2.9. Kėdainių profesinio rengimo centre atvirų durų dienos 

2.10. Popietė J.Paukštelio pagrindinėje mokykloje 4 - ų klasių mokiniams: „Sukime lizdelį 

pavasarį, paukšteliai“. 

2.11. Atvira kūno kultūros pamoka Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje „Krepšinio kamuolio     

perdavimo įvairiais būdais tobulinimas“. 

2.12. Amatų diena Kėdainių specialiojoje mokykloje. 

2.13. Teatro diena m/d „Varpelis“ ir Specialiosios mokyklos bendruomenėms. 

2.14. Projektas J.Monkutės-Marks muziejus „Vaiko kelionė po menų šalį“ m/d „Varpelis“, 

„Aušros“ vid. mokyklos, Dailės ir Muzikos mokyklų pedagogams ir mokiniams.  

2.15. Metodinė išvyka  į Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinę mokyklą bei Klaipėdos m/d 

„Varpelis“ pedagogams, dėstantiems sveiką gyvenseną rajono švietimo įstaigose. 

2.16. Atviros pratybos ikimokyklinių įstaigų logopedams Krakių M.Katkaus vidurinėje 

mokykloje „Garsų S - Š diferencijavimas. Kas tvartelyje gyvena?“ 

2.17. Šventinis renginys metodinio darbo organizatoriams.  

2.18. Projektas mokiniams “Mokomės pasakyti –NE”. 

2.19. Paskaita-diskusija „Ar sugeba Lietuva suvokti šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir į juos 

atsakyti? Lektorius – Rimvydas Valatka, politikos apžvalgininkas, „Lietuvos ryto“ 

vyr. redaktoriaus pavaduotojas. 

2.20. Paskaita-diskusija: „Kaip turėtume išplėtoti savivaldą, kad lietuvių visuomenė taptų 

savarankiška? Lektorius – dr. Antanas Kulakauskas, Tarptautinių santykių institutas. 
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PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

6. CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ 

VERTINTI  MOKINIŲ SPECIALIEJI UGDYMO(SI) POREIKIAI: 

 

 

 

Švietimo įstaiga 

Inte-

lekto 

sutri-

kimai 

Speci-

finiai 

pažini-

mo 

sutri-

kimai 

Emoci-

jų ir 

elgesio 

sutri-

kimai 

Komp-

leksi-

niai 

sutri-

kimai 

Raidos 

sutri-

kimas 

dėl 

riboto 

intelekto 

Egza-

minų 

pritai-

kymas 

Sutri-

kimų 

nenus-

tatyta 

 

 

Iš viso: 

„Atžalyno“ 

vidurinė mokykla 

- 5 - - 2 - - 7 

„Ryto“ vidurinė 

mokykla 

- 1 - 2 5 - - 8 

„Aušros“ vidurinė 

mokykla 

- - 1 1 1 3 - 6 

Akademijos 

vidurinė mokykla 

1 5 - - 6 - 1 13 

Krakių M. 

Katkaus vidurinė 

mokykla 

2 16 - 3 15 - - 36 

Šėtos vidurinė 

mokykla 

- 5 - 1 5 - - 11 

Josvainių 

vidurinė mokykla 

1 - - 5 15 - - 21 

M. Daukšos pagr. 

mokykla 

5 4 - 5 27 - - 41 

J. Paukštelio pagr.  

mokykla 

1 1 - 2 12 - - 16 

Aristavos pagr.  

mokykla 

- 1 - 2 2 - - 5 

Dotnuvos pagr. 

mokykla 

2 1 - 1 4 - - 8 

Gudžiūnų P. 

Rabi-kausko pagr. 

m-la 

4 6 - - 2 - 1 13 

Kunionių pagr. 

mokykla 

- - - - - - - - 

Labūnavos pagr.  

mokykla 

1 10 - - 3 - - 14 

Lančiūnavos 

pagr.  mokykla 

1 - - 1 6 - - 8 

Miegėnų pagr. 

mokykla 

- 1 - - 7 - - 8 

Pagirių A. Jakšto 

pagr. mokykla 

- 7 - 1 3 - - 11 

Pajieslio 

pagrindinė 

mokykla 

1 1 - - 2 - - 4 

Pernaravos pagr. 

mokykla 

1 1 - 1 3 - - 6 

Surviliškio V. 

Svirskio pagr. m. 

1 2 - 1 2 - - 6 
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Tiskūnų J. Urbšio 

pagr. mokykla 

1 - - - 3 - - 4 

Truskavos pagr. 

mokykla 

- - - 1 5 - - 6 

M/d „Puriena“ 

 

- - - - - - - - 

M/d „Vaikystė“ 

 

- 2 - 1 1 - - 4 

M/d „Dobiliukas“ 

 

- 1 - 1 2 - - 4 

M/d „Obelėlė“ 

 

- 1 - - 1 - - 2 

M/d „Kaštonas“ 

 

- 1 - - - - - 1 

M/d „Aviliukas“ 

 

2 - 1 1 - - - 4 

Iš viso: 24 72 2 30 134 3 2 267 

 
Pastaba. Taip pat konsultuota 20 Kėdainių specialiosios mokyklos moksleivių ir viena Šiaulių 

logopedinės mokyklos moksleivė. Iš viso: konsultuoti 288 moksleiviai. 

 

 

 

 

7. CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ 

VERTINTI IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAI. 
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d
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Iš 

viso: 

l/d „Pasaka“ 2 30 17 5 2 19 1 1 75 
l/d 

„Vyturėlis“ 
 29 4 15 12 3 1 7 73 

l/d „Varpelis“   6 1  3 1  11 
m/d 

„Vaikystė“ 
2 1 10 4  5 2 1 25 

m/d 

„Aviliukas“ 
 8 5 5  8 2  24 

m/d 

„Dobiliukas“ 
    1 2   3 

m/d 

„Puriena“ 
 1 13 2  11  1 3 

l/d „Žilvitis“ 2 2 12 2 1 5   24 
Viso 

ikimokyklinio 

ugd. įstaigose: 

6 55 55 29 12 45 9 9 220 

Surviliškio 

V.Svirskio 

pagr. m-la 

1        1 

Aristavos 

pagr. m-la 
2        2 

Pagirių 

A.Jakšto 

pagr. m-la 

1        1 
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Krakių 

M.Katkaus 

gimnazija 

3        3 

Miegėnų 

pagr. 

mokykla 

1        1 

„Aušros“ vid. 

mokykla 
5        5 

„Ryto“ vid. 

mokykla 
2        2 

Šėtos vid. 

mokykla 
6        6 

Lančiūnavos 

pagr. 

mokykla 

1        1 

Akademijos 

vid. mokykla 
1        1 

Dotnuvos 

pagr. m-la 
5        5 

Kunionių 

pagr. m-la 
1        1 

J.Paukštelio 

pagr. m-la 
1        1 

Viso brandumo mokyklai skaičius: 36 

 

 

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

8. CENTRO DARBUOTOJŲ BEI MOKYKLŲ ORGANIZUOTOS MOKINIŲ 

DALYKINĖS OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS. 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Šalies informacinių technologijų olimpiados II etapas. 

2.  Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso “Dainų dainelė” II etapas. 

3.  Meninio skaitymo konkursas 5 – 8 klasių mokiniams. 

4.  Meninio skaitymo konkursas 9 – 12 klasių mokiniams. 

5.  Fizikos konkursas 12 klasių mokiniams. 

6.  Valančiukų rajoninis sambūris „Valančiukai, burkimės!”, skirtas vyskupo M.Valančiaus 

205 - osioms gimimo metinėms paminėti. 

7.  Išvyka – seminaras rajoninės mokinių tarybos nariams: 

„Karjeros planavimo įgūdžių ugdymas“  

8.  Išplėstinis rajoninės mokinių tarybos pasitarimas. 

9.  Rajoninis lėlių teatrų renginys „Molinuko teatras“.                                                                        

10.  Švietimo centro sportinių šokių būrelio narių išvyka į šokėjų konkursą Šiauliuose.                                                                                                                                 

11.  9 – 12 klasių mokinių išvyka į matematikos olimpiadą Šiaulių pedagoginiame 

universitete.                                                                                  

12.  Inkilų paroda – konkursas. 

13.  Rajoninis lėlių teatrų renginys „Molinuko teatras“. 

14.  Respublikinės teisinių žinių viktorinos- konkurso „Temidė“ II etapas (atranka). 

Organizatorius -  Kėdainių raj. Policijos komisariatas.                                                                      

15.  Tarptautinis 2 -12  kl. mokinių matematikos konkursas „Kengūra“: 
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16.  Rajoninis valančiukų sambūris „Valančiukai, burkimės!“, skirtas vyskupo M.Valančiaus 

205-osioms gimimo metinėms.  

17.  Inkilų kėlimo šventė, skirta Pasaulinei Žemės dienai.                           

18.  Dainuojamosios poezijos šventė. 

19.  Rajoninis 5 – 7 klasių mokinių fantastinio piešinio konkursas.  

20.  Rusų kalbos meninio skaitymo konkursas, skirtas S.Jesenino 100 – osioms gimimo 

metinėms.  

21.  4 – 5 klasių mokinių rajoninė matematikos olimpiada. 

22.  8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkursas. 

23.  Respublikinės teisinių žinių viktorinos - konkurso „Temidė“ II etapas (finalas).     

24.  Išplėstinis rajoninės mokinių tarybos posėdis. 

25.  Kėdainių švietimo centro šokių kolektyvo išvyka į Moksleivių autorinio šokio festivalį – 

konkursą „Gabija – 2006“ Šilutės Vydūno gimnazijoje.   

26.  Mokyklų bibliotekininkų ir pedagogams: „Šviesos“ leidyklos naujai išleistų leidinių 

parodos atidarymas. 

27.  Kėdainių „Ryto“ vid. mokyklos ir Kėdainių J.Paukštelio pagr. mokyklos 8 klasių 

mokinių etikos olimpiada. 

28.  Rajoninė 6-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. 

29.  Rajoninė 5-12 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. 

30.  Rajoninio 5-7 klasių mokinių fantastinio piešinio konkurso darbų paroda. 

31.  Globos namų „Saulutė“ auklėtinių velykinių darbelių paroda. 

32.  Rajono priešmokyklinių grupių ugdytinių darbų paroda „Pavasaris budina žemę“                                                                

33.  Rusiškos dainos šventė. 

34.  Rajoninis kompiuterinio piešinio konkursas. 

35.  Rajoninės pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybos. 

36.  Išplėstinis rajoninės mokinių tarybos posėdis. Dalyviai – bendrojo lavinimo mokyklų 

mokinių tarybų nariai. 

37.  Rajoninis 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. 

38.  Kėdainių švietimo centro šokių kolektyvo išvyka į Moksleivių autorinio šokio festivalį – 

konkursą „Gabija – 2006“  finalą Šilutės Vydūno gimnazijoje.   

39.  Rajono  8-ųjų klasių mokinių chemijos olimpiada.  

40.  Rajono jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“. 

41.  Rajono moksleivių kūrybinių darbų paroda. 

42.  Kišeninio kalendoriaus piešinių konkursas – paroda. 

43.  Rajono  maironiečių sąskrydis.  

44.  Pradinio ugdymo mokytojų metodinių darbų paroda „Gražiausių darbų puokštė“. 

45.  Rajono valančiukų forumas. 

46.  Kėdainių „Aušros“ ir Akademijos vid. mokyklų valančiukų ekskursija į Mosėdį 

(susitikimas su Skuodo raj. Mosėdžio vid. mokyklos valančiukais). 
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47.  Kėdainių rajono moksleivių turistų sąskrydis.  

48.  Ekskursija tarptautinio 2 -12  kl. mokinių matematikos konkurso „Kengūra“ 

organizatoriams.  

49.  Paroda – akcija “Linksmosios vaišės gyvūnams”, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai. 

50.  Rinkimų į Lietuvos mokinių parlamentą I-asis etapas. 

51.  “Žalioji valanda” Akademijos vidurinėje mokykloje, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai. 

52.  Akcija „Saugokime vienas kitą“.                                                                                 

53.  Rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą. 

54.  Akcijos „Mokykla be atliekų“ II-asis etapas. 

55.  Diskusija „Helovynas – moliūgų šventė?“  

56.  Apskritas stalas „Saugokime vieni kitus!“ (baigiamasis akcijos Saugokime vieni kitus 

renginys). 

57.  Akcijos „Mokykla be atliekų“ antrasis etapas.  

58.  Išvyka rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, atsakingiems už žalingų įpročių 

prevencinę veiklą, į AIDS centrą. 

59.  Respublikinis koliažo festivalis "Aš prieš", skirtas narkomanijos prevencijai. 

60.  Tyrimas „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas 5 – 12 klasių mokinių tarpe“ 

61.  Švietimo centro būrelių „Rankdarbių kraitelė“ir „Siuvu pasaką“ adventinė popietė „Saulė 

ant elnio ragų“ 

62.  Akcija „Raudonasis kaspinas“, skirta Pasaulinei AIDS dienai. 

63.  XVIII fizikos čempionatas Kauno „Saulės“ gimnazijoje. 

64.  Lesyklų paroda. 

65.  Tyrinėtojų būrelio nario Edgaro Anisimenko fotografijų paroda. 

66.  Akcija – projektas „Tu gali rinktis“. 

67.  Švietimo centro būrelio „Rankdarbių kraitė“ narių ir vadovės Dalios Šeliakienės 

kūrybinių darbų paroda „Žiemos impresijos“. 

 

 

 MOKINIŲ PROFESINIS INFORMAVIMAS 

 

9. CENTRO DARBUOTOJŲ ORGANIZUOTI PROFESINIO INFORMAVIMO 

RENGINIAI. 

Eil.

Nr. 

Renginiai 

1.  Pedagogams, atsakingiems už profesinį informavimą ir 10-12 kl. mokiniams: “Šiaulių 

universitetas. Studijų programos. Stojimo ir mokymosi sąlygos“. 

2.  Pedagogams, atsakingiems už profesinį informavimą ir 10-12 klasių mokiniams: „Kauno 

kolegija. Studijų programos. Stojimo ir mokymosi sąlygos“. Lektoriai – Kauno kolegijos 

dėstytojai. 

3.  Mokinių supažindinimas su AIKOS sistema. Atliekami gebėjimų ir polinkių testai. 

4.  Individualios konsultacijos pedagogams, mokiniams, tėvams  profesinio informavimo 

klausimais. 
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 KITA VEIKLA 

 

10. CENTRO DARBUOTOJŲ VYKDYTI PROJEKTAI. 

Eil. 

Nr.  

Projekto pavadinimas Finansavimo 

šaltinis 

Paramos 

suma Lt. 

Pagrindinis projekto 

rezultatas 

1.  Rajoninis vaikų ir mokinių konkursas 

„Sveikuolių sveikuoliai“  

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

1100,00 Mokiniai ir pedagogai įgijo 

žinių bei įgūdžių apie sveiką 

gyvenseną.  

2. Vaikų užimtumo ir nusikalstamumo 

prevencijos programa „Valančiukai, 

burkimės!“ 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

1400,00 Mokiniai ir pedagogai įgijo 

žinių bei įgūdžių plėtojant 

valančiukų organizacijos 

veiklas.  

3. Pirminės narkomanijos prevencijos 

programa „Pedagogų mokymai 

prevencijos klausimais“  

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

1900,00 Pedagogai įgijo žinių bei 

įgūdžių organizuojant pirminę 

narkomanijos prevenciją.  

4. Kėdainių rajono savivaldybės 

priklausomybę sukeliančių medžiagų 

vartojimo mažinimo ir prevencijos 

2006-2010 metų programos 3.2.1. 

priemonės įgyvendinimas – seminarų 

organizavimas.   

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

1000,00 Pedagogai įgijo žinių bei 

įgūdžių organizuojant 

priklausomybę sukeliančių 

medžiagų vartojimo mažinimo 

ir prevencijos programą.  

5. Pedagogų kompiuterinio raštingumo 

kvalifikacijos tobulinimo kursai 

nuotoliniu būdu pagal Pedagogų 

kompiuterinio raštingumo standarto 

edukologinę dalį.  

Švietimo 

informacinių 

technologijų 

centras 

5120,00 Pedagogai įgijo žinių bei 

įgūdžių apie IKT naudojimą ir 

taikymą ugdymo procese.  

6. Kėdainių rajono savivaldybės 

priklausomybę sukeliančių medžiagų 

vartojimo mažinimo ir prevencijos 

2006-2010 metų programos 2006 m. 

priemonių plano 1.1.4., 1.1.5., 1.2.1., 

1.2.2., 1.2.4., ir 2.1.6 papunkčių 

įgyvendinimas. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

6800,00 Organizuota Raudonojo kaspino diena; 

organizuota mokinių išvyka į AIDS 
centrą ir konferencija „Jaunimo žalingų 

įpročių prevencija“; parengtas 

informacinis stendas „Priklausomybę 
sukeliančių medžiagų vartojimo 

mažinimas ir prevencija“; organizuota 

akcija bendrojo lavinimo mokyklose 
„Saugokime vienas kitą“; atliktas 

tyrimas „Narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimas 5-12 klasių 
mokinių tarpe“.  

7. Kvalifikacijos tobulinimo renginių, 

organizuojamų pagal ŠMM ministro 

2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1478 patvirtintą programą 

„Švietimo teikėjų, vykdančių 

ikimokyklinio ugdymo programas, 

mokymų programa“.  

Pedagogų 

profesinės raidos 

centras 

1380,00 Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai įgijo žinių bei 

įgūdžių dirbat pagal ŠMM 

ministro 2006 m. liepos 13 d. 

įsakymu Nr. ISAK-1478 

patvirtintą programą 

8. Kvalifikacijos tobulinimo kursai, 

parengti Intercollege, Nicosia, Kipras 

(CY-2007-008).  

ES Socrates 

programos 

koordinavimo 

paramos fondas 

1380,00 

eurų 

Švietimo centro darbuotoja 

dalyvavo stažuotėje 

9.  Suaugusiųjų pilietinio švietimo(si) 

programa CIVITAS 

Organizuotos 

paskaitos–

diskusijos.   

Pilietinės 

visuomen

ės 

institutas 

įnašas natūra (lektoriai). 

Iš viso:  18700,00 Lt. ir 1380,00 eurų. 

Pastaba. Kaip partneris Centras dalyvauja šiuose ESF ir Lietuvos Respublikos bendrai finansuojamuose 

projektuose (2005 – 2008 m.) bei tarptautiniuose projektuose: 1) „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

pertvarka“ pagal BPD 2.4. priemonę; 2) „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“ pagal BPD 1.5. 

priemonę. 
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11. ATLIKTI TYRIMAI, IŠLEISTI LEIDINIAI. 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonė Pastabos 

 

1. Tyrimas: „Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas 5–

12 klasių mokinių tarpe“. 

 

100 egz.  

2. Leidinys: Konferencija „Specialių poreikių ugdymo(si) poreikių turinčių 

vaikų ugdymas: šiandiena ir rytdiena“ (pranešimai, rezoliucijos). 

 

50 egz.  

 

 

 

TRUMPAS SITUACIJOS VERTINIMAS 

 

Kėdainių švietimo centras įgyvendina savo misiją, kuri dera su keliamais tikslais. 

Organizuojamas ne tik pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, bet vykdomos ir kitos funkcijos: 

organizuojama rajono pedagogų  metodinė veikla, teikiama pedagoginė psichologinė pagalba 

mokiniams, jų tėvams ar globėjams, pedagogams, organizuojamas rajono mokinių neformalusis 

švietimas (būreliai, konkursai), teikiamos mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų 

dalimis, literatūra bei mokykline dokumentacija paslaugos, organizuojama ir koordinuojama 

rajono Mokinių tarybos veikla.  

Pagrindinės Centro funkcijos, organizuojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimą: 

organizacinė, programinė projektinė, tiriamoji, gerosios patirties sklaida, metodinė, 

konsultavimo ir informavimo, partnerystės  ir kt. Centro darbuotojų personalas, atliekantis šias 

funkcijas, dirba kokybiškai.    

Kėdainių švietimo centre įrengta 14 darbo vietų kompiuterių klasė klientų mokymui bei 

interneto skaitykla. Turime greitą interneto ryšį (5~Mbps). Interneto skaitykloje naudojamasi 6 

nemokamomis internetinėmis duomenų bazėmis (ŠVIS, AIKOS, „Korys“, Lietuvos statistikos 

departamentas, Lietuvos registrų centras, Lietuvos įmonių katalogas). Interneto skaityklos darbo 

laikas patogus klientams. Paslaugos nemokamos. Lankytojai konsultuojami. Interneto 

paslaugomis naudojasi renginių dalyviai, centro svečiai, rajono moksleiviai, pedagoginės 

psichologinės tarnybos klientai, lektoriai. IKT panaudojamos organizuojant pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo renginius. Organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai 

suaugusiems. Klientų poreikiai nuolat tiriami. Kėdainių švietimo centro svetainėje 

www.centras.kedainiai.lm.lt  klientams pateikiama naudinga informaciją apie Centro 

planuojamas ir vykdomas veiklas. Parengtas ir nuolat atnaujinamas naudingų interneto adresų 

sąrašą.  

Kėdainių švietimo centro organizuojamų seminarų tematika įvairi, atliepianti pedagogų 

dalykinės ir bendrakultūrinės kompetencijos tobulinimo poreikius. Seminarų pasiūla 

skirtingomis temomis labai įvairi ir tenkina pedagogų poreikius. Dirbama su įvairių specialybių 

pedagogais, vadovais, mokyklų komandomis, socialiniais pedagogais, profesinio rengimo ir 

neformalaus ugdymo pedagogais. Seminarus veda įvairūs lektoriai: Centro darbuotojai, 

pedagogai praktikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, aukštesnio lygio vadybininkai. 2006 metais  

Kėdainių švietimo centras organizavo 158 seminarus (143 skirtingų pavadinimų). Seminarų 

lektorių pakvietimą dažniausiai įtakoja klientų pageidavimai, siūlomo seminaro tematika bei 

rekomendacijos. Atsižvelgiama ir į kitų Centrų rekomendacijas. Seminarai organizuojami 

Kėdainių švietimo centro patalpose (80 seminarų) ir klientų darbo vietose (78 seminarai).  

Kėdainių švietimo centro darbuotojai nuolat domisi seminarų kokybe: renkama ir analizuojama 

informacija iš klausytojų bei lektorių. Gauti duomenys pasitarnauja naujų programų rengimui 

bei proceso tobulinimui. 

Kėdainių švietimo centras  organizuoja  paskaitas įvairioms pedagogų grupėms 

(dominuoja dalykų mokytojai). Turinio ir statistikos įvertinimus lemia tikslinių grupių 

išsidėstymas: buvo atsižvelgiama į pedagogų poreikius organizuoti daugiau paskaitų, susijusių 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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su konkretaus dalyko dėstymo metodika. Paskaitas skaito pedagogai praktikai (13), aukštųjų 

mokyklų ir mokslo įstaigų dėstytojai, užsienio praktikai. Lektorių pakvietimą dažniausiai įtakoja 

pedagogų pageidavimai, siūlomų paskaitų tematika, rekomendacijos ir lektorių gebėjimas 

paprastai perteikti sudėtingus dalykus. Paskaitų kokybė tiriama anketavimo ir neformaliuoju 

būdu renkant informaciją.  

Kėdainių švietimo centras  organizuoja  gerosios patirties sklaidą, sudarant galimybes 

įvairių dalykų pedagogams skleisti savo profesinę patirtį. Keitimosi gerąja patirtimi formos 

labai įvairios: seminarai, metodiniai pasitarimai, atviros pamokos, apskriti stalai. Organizuota 

31 gerosios patirties seminarų. Jose dalyvavo 592 pedagogai. Keitimosi patirtimi tvarka yra 

reglamentuota Kėdainių švietimo centro direktoriaus. Yra parengtas ir nuolat atnaujinamas 

rajone dirbančių mokytojų ekspertų sąrašas. Organizuojant rajono pedagogų metodinę veiklą, 

bendradarbiaujama su visų dalykų ar sričių pedagogais. Jų pagalba bei anketavimo ir 

neformaliojo grįžtamojo ryšio būdu yra tiriama keitimosi patirtimi kokybė. 

Kėdainių švietimo centras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje įvairiuose lygmenyse: 

lokaliniuose, šalies, ES struktūrinių fondų ir tarptautiniuose.  

Kaip vykdytojas Centras parengė ir vykdė šiuos projektus: 

 Rajoninis vaikų ir mokinių konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“;  

 Vaikų užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos programa „Valančiukai, 

burkimės!“; 

 Pirminės narkomanijos prevencijos programa „Pedagogų mokymai prevencijos 

klausimais“;  

 Kėdainių rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo 

mažinimo ir prevencijos 2006-2010 metų programos 3.2.1. priemonės 

įgyvendinimas – seminarų organizavimas;   

 Pedagogų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursai nuotoliniu 

būdu pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinę dalį;  

 Kėdainių rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo 

mažinimo ir prevencijos 2006-2010 metų programos 2006 m. priemonių plano 

1.1.4., 1.1.5., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., ir 2.1.6 papunkčių įgyvendinimas; 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginių, organizuojamų pagal ŠMM ministro 2006 m. 

liepos 13 d. įsakymu Nr. ISAK-1478 patvirtintą programą „Švietimo teikėjų, 

vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, mokymų programa“.  

 „Suaugusiųjų pilietinio švietimo(si) programa CIVITAS“. 

Kaip partneris Centras dalyvauja šiuose ESF ir Lietuvos Respublikos bendrai 

finansuojamuose projektuose (2005 – 2008 m.) bei tarptautiniuose projektuose:  

 „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ pagal BPD 2.4. priemonę; 

 „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“ pagal BPD 1.5. priemonę. 

 Kvalifikacijos tobulinimo kursai, parengti Intercollege, Nicosia, Kipras (CY-

2007-008). 

Dalyvavimas projektuose ne tik turtina įstaigos materialinę bazę, bet ir tobulina 

darbuotojų  vadybines, sociokultūrines kompetencijas. Įgyta patirtis  perduodama 

suinteresuotiems  projektine veikla asmenims ir organizacijoms. Padedama ir konsultuojamos 

organizacijas ne tik rengiant, bet ir vykdant projektus. Projektų įgyvendinimo pabaigoje 

atliekami tyrimai pagal specialias projekte nustatytas formas arba Centro parengtas anketas.  

Vadyba ir administravimas Centre organizuojami efektyviai ir kokybiškai. Centro 

direktorius ir darbuotojai turi reikiamą išsilavinimą bei tinkamas vadybines ir kitas 

kompetencijas. Parengti visi Centro veiklai reikalingi juridiniai ir organizaciniai dokumentai: 

tvarkos, nuostatai, pareigybių aprašymai, įvairūs planai. Valdymo ir organizavimo klausimai 

sprendžiami komandiniu principu ir kolegialiai. Darbuotojai nuolat savo iniciatyva kelia 

kvalifikaciją pagal parengtus kvalifikacijos tobulinimo planus. Centro nuostatuose išryškėja 

kelios specifinės sritys, nes tam įtakos turi ne tik  strateginiai šalies švietimo dokumentai, bet ir 

steigėjo reikalavimai bei rajono bendruomenės poreikiai. Centras organizuoja ne tik pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimą, bet organizuoja ir rajono pedagogų metodinę veiklą, vykdo 

neformalųjį vaikų švietimą (būrelinė veikla), teikia spec. pedagogines psichologines paslaugas 
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mokiniams, jų tėvams ar globėjams bei pedagogams, organizuoja rajono mokinių dalykines 

olimpiadas bei konkursus, teikia mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, 

literatūra bei mokykline dokumentacija paslaugas, koordinuoja rajono Mokinių tarybos veiklą.  

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas Centre rengia pedagogai, Centro darbuotojai, 

mokyklų vadovai, mokslininkai, aukštesnio lygmens vadybininkai, jungtinės lektorių grupės. 

Programų kūrimą inicijuoja  pedagogai, mokyklų vadovai, švietimo skyriaus specialistai, 

ministerija. Programos rengiamos, atsižvelgiant į klientų poreikius, strateginius švietimo 

klausimus, švietimo pokyčius. Programų efektyvumas apibendrinamas  metinėse ataskaitose ir 

pristatomos pedagoginei bendruomenei metodinių ir vadovų pasitarimo metu. Programas vertina 

sudaryta dalykų ir vadovų ekspertų grupė, kuri atsižvelgia į  pedagogų poreikių analizę, temos 

aktualumą, lektoriaus kompetenciją. Programų efektyvumas vertinamas ne tik didėjančiu 

klausytojų skaičiumi, bet ir anketavimo būdu, neformaliu būdu metodinių ir kitų pasitarimų 

metu, individualių pokalbių su pedagogais ir vadovais metu. Atsižvelgiant į vertinimo 

duomenis, programa yra tobulinama. Centras vykdo specialią įvaizdžio formavimo veiklą: 

interneto svetainėje www.centras.kedainiai.lt , lankstukuose, skrajutėse pristato veiklą bei 

renginius.   

Stipriosios pusės:  

 Aiškūs veiklos tikslai ir strategija, nubrėžiantys Centro organizuojamą pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo veiklą; 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarai) kokybė ir įvairovė, 

atliepianti Kėdainių rajono pedagogų ir mokyklų vadovų poreikius.  

 Aukštos kvalifikacijos specialistai, organizuojantys pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

 Moderni turima techninė ir kita įranga.  

Silpnosios pusės: 

 Nepakankamai efektyviai kaupiamas edukacinis bankas (stinga iniciatyvų iš 

pedagogų pusės); 

 Vykdomos konsultacijos programų, projektų rengimo, renginių organizavimo, 

priemonių naudojimo ir kt. klausimais srityje, tačiau ne visada ši veikla 

fiksuojama. 

 Patalpos neatitinka šiuolaikinių estetinių reikalavimų.  

Veiklos tobulinimo galimybės:  

 Aktyvinti pedagogus ir mokyklų vadovus kaupiant edukacinį banką; 

 Formalizuoti konsultacinę veiklą; 

 Atlikti patalpų renovaciją.  

 Veiklos kaitos poreikiai: 

 Švietimo centro vykdomą veiklą skatina tobulinti nuolat besikeičiantys klientų 

poreikiai;  

 Ugdymo turinio modernizavimas bei atnaujinimas, kitų šalyje veikiančių 

kvalifikacijos tobulinimo įstaigų veikla (konkurencijos veiksnys) sąlygoja 

nuolatinę kaitą.  

 

 

____________________ 

 

 

Patvirtinta 2007 m. sausio 11 d. Kėdainių švietimo centro pedagogų tarybos posėdyje. 

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

