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ĮVADAS 

 

Kėdainių švietimo centras - pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai biudžetinė 

įstaiga. Kėdainių švietimo centro vizija - moderniai ir efektyviai veikianti pagalbos mokiniui, 

mokytojui, mokyklai įstaiga, kurianti ir įgyvendinanti mokymo(si), konsultavimo(si), 

informavimo aplinkas, padedančias Kėdainių rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms įgyti 

šiuolaikinių kompetencijų bei skatinančias dalyvauti švietimo kaitoje. Kėdainių švietimo centro 

misija - Kėdainių rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms teikti pageidaujamas kvalifikacijos 

tobulinimo paslaugas, reikalingą specialiąją pedagoginę, psichologinę, informacinę, ekspertinę, 

konsultacinę pagalbą bei skatinti ir remti mokyklų tobulinimo(si) procesus. 

Pagrindiniai Kėdainių švietimo centro tikslai ir uždaviniai: 1) padėti Kėdainių rajono 

ugdymo įstaigų bendruomenėms modernizuoti ugdymo procesą ir užtikrinti švietimo kokybę 

teikiant kvalifikacijos tobulinimo paslaugas; 2) teikti visapusišką specialiąją pedagoginę 

psichologinę pagalbą Kėdainių rajono ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams ar globėjams, 

pedagogams bei mokyklų vadovams; 3) organizuoti Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokinių 

dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, plėtojančius mokinių dalykinius, pažintinius, 

informacinius, meninius, kūrybinius, socialinius įgūdžius bei gebėjimus; 4) teikti profesinio 

informavimo paslaugas Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams; 5) teikti 

mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokykline dokumentacija bei įvairia 

literatūra paslaugas Kėdainių rajono ugdymo įstaigoms.   

Kėdainių švietimo centro biudžetas, atsižvelgiant į ekonominę situaciją, metų eigoje, 

buvo mažinamas.  

Kėdainių švietimo centro 2009 m. biudžetas ir jo dinamika: 

  

2009 m. sausio 1 d. 2009 m. gruodžio 31 d. 

Savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 

(tūkst. Lt.) 

 

speciali 

tikslinė 

dotacija 

(tūkst. Lt.) 

Viso 

(tūkst. Lt.) 
savarankiškoms 

funkcijoms 

atlikti 

(tūkst. Lt.) 

speciali 

tikslinė 

dotacija 

(tūkst. Lt.) 

Viso 

(tūkst. Lt.) 

485,9 262,8 748,7 417,3 259,9 677,2 

 

2009 m. sausio 1 d.  Kėdainių švietimo centro etatų skaičius - 21,45 etatai. 

Atsižvelgiant į ekonominę situaciją, metų eigoje etatų skaičius buvo mažinamas.  

Kėdainių švietimo centro 2009 m. etatų bei darbuotojų skaičius ir jo dinamika: 

 

Eil. 

Nr. 

2009 m. sausio 1 d. 2009 m. gruodžio 31 d. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Pareigybės 

pavadinimas 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

1.  Direktorius 1 1 Direktorius 1 1 

2.  Metodininkas 6 6 Metodininkas 6 6 

3.  Spec. pedagogas  1 1 Spec. pedagogas  1 1 

4.  Psichologas 1,5 2 Psichologas 1,5 2 

5.  Logopedas  1 1 Logopedas  1 1 

6.  Neurologas 0,5 1 Neurologas 0,5 1 

7.  Soc. pedagogas 1 1 Soc. pedagogas 1 1 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 - Kasininkė 0,25 - 

10.  Raštvedė 1 1 Raštvedė 1 1 

11.  Dir. pav. ūkio ir 

bendr. klausimais 
0,5 1 Dir. pav. ūkio ir 

bendr. klausimais 
0,5 1 

12.  Darbininkas 2,5 2 Darbininkas 1,5 1 

13.  Valytoja 1,7 2 Valytoja 1 1 

14.  Naktinis sargas 2,5 3 Naktinis sargas - - 

Iš viso:  21,45 23  17,75 18 
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Kėdainių švietimo centras patikėjimo teise disponuoja pastatais, esančiais Josvainių 

g. 40 ir Janušavos g. 3, Kėdainiai. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., nutraukus Kėdainių švietimo 

centro gamtininkų namų veiklą, pastatas, esantis Janušavos g. 3, Kėdainiai, buvo perduotas 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai.  

Kėdainių švietimo centro pastate (Josvainių g. 40) organizuojami ir vykdomi 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai, teikiamos interneto skaityklos paslaugos (įrengta 14 darbo 

vietų kompiuterių klasė), teikiama specialioji pedagoginė psichologinė pagalba, organizuojamos 

mokinių dalykinės olimpiados, konkursai, šventės, teikiamos mokinių profesinio informavimo 

paslaugos, teikiamos mokyklų aprūpinimo mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra 

paslaugos, teikiamos mokyklų aprūpinimo mokykline dokumentacija, nemokama litaretūra ir kt. 

paslaugos. 

Pastato patalpos atitinka visus Lietuvos higienos normų reikalavimus (leidimas-

Higienos pasas Nr.14-844, 2008-10-27). Įėjimas į patalpas pritaikytas žmonėms su negalia 

(išskyrus 2 a.). Patalpų estetinė būklė labai gera. Pastatas saugomas apsaugos policijos.   

Visi Kėdainių švietimo centro darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais. 

Visi kompiuteriai turi prieigą prie interneto. Interneto greitis – 512 kpbs vienai darbo vietai. 

(interneto tiekėjas – LITNET). Kompiuteriuose įdiegta programinė biuro įranga.  

Kita turima techninė įranga bei priemonės: spausdintuvas - 12 vnt., skeneris - 3 vnt., 

kopijavimo aparatas – 1 vnt., kompiuterinis projektorius - 2 vnt., grafoprojektorius - 2 vnt., 

interaktyvi lenta – 1 vnt., audio ir video komplektas – 1 vnt., garso stiprinimo aparatūra – 1 vnt., 

diktofonas – 1 vnt., fotoaparatas  - 2 vnt., mikroautobusas (8 vietų).   

Kaupiama metodinė literatūra, mokomosios programos ir kita medžiaga apie 

švietimą, ugdymo proceso organizavimą, mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, 

kvalifikacijas, darbo rinką ir kt. Visi Kėdainių švietimo centro klientai turi galimybę pasinaudoti 

sukaupta medžiaga, leidiniais. Jiems patariama, kaip naudotis turima informacija elektroninėje 

laikmenoje, kur rasti dominančią informaciją.     

Kėdainių švietimo centro darbuotojų darbo užmokestis, atsižvelgiant į ekonominę 

situaciją, 2009 m. eigoje sumažėjo (nuo 2009 m. spalio 1 d. nustatyti darbo užmokesčio 

koeficientų vidurkiai). Pagrindinis Švietimo centro finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono 

savivaldybės biudžetas. Lėšos kaupiamos iš teikiamų mokamų paslaugų, valstybės biudžeto bei 

atskirų fondų. Kėdainių švietimo centro lėšos paskirstomos tikslingai ir panaudojamos pagal 

planą.   

Visa informacija tvarkoma laikantis nustatytų raštvedybos reikalavimų. Asmeniniai 

Kėdainių švietimo centro klientų duomenys neskleidžiami tretiems asmenims – informacija apie 

klientus tretiems asmenims teikiama tik apibendrinta.  

Informacija apie Kėdainių švietimo centro teikiamas paslaugas skleidžiama interneto 

svetainėje: www.centras.kedainiai.lm.lt, informaciniuose lankstinukuose, stenduose, 

susitikimuose su klientais.    

Išoriniai ryšiai 2009 metais buvo plėtojami atsižvelgiant į Kėdainių švietimo centro 

veiklos tikslus. Bendradarbiavimas su išoriniais partneriais grindžiamas formalizuotais 

(bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais bendradarbiavimo būdais. Išoriniai ryšiai 

naudingi siekiant Kėdainių švietimo centro veiklos tikslų, plečiant materialinę bazę, personalui 

tobulinant kvalifikaciją ir didinant klientų skaičių. 

Kėdainių švietimo centras 2009 metais aktyviai dalyvavo šiuose formaliuose 

partnerystės tinkluose: Lietuvos švietimo centrų asociacija, Lietuvos pedagoginių psichologinių 

tarnybų vadovų asociacija, vidurio Lietuvos švietimo centrų TINKLAS, Kėdainių rajono 

suaugusiųjų švietėjų TINKLAS. 

Taip pat pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 43 Kėdainių rajono ugdymo 

įstaigomis, Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedra, Pedagogų profesinės raidos 

centru, Kauno kolegijos Jonušo Radvilos fakultetu, Kėdainių darbo birža, Kėdainių verslo 

informacijos centru, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija, Pilietinės visuomenės institutu.  

Kėdainių švietimo centras 2009 metais dalyvavo neformaliame partnerystės tinkle - 

PPT regioninė grupė (Druskininkai, Elektrėnai, Jonava, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kauno m., 

Kauno raj., Raseiniai, Šakiai).   

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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Kėdainių švietimo centro pedagoginiai darbuotojai, išskyrus vieną, turi aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą, veiklai būtinas kompetencijas: 2 metodininkai įgiję edukologijos 

magistro laipsnį, 2 pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai (logopedė ir spec. pedagogė) 

įgiję metodininkų kvalifikacines kategorijas. Kėdainių švietimo centro darbuotojai kvalifikaciją 

tobulina dažniau nei kartą per pusmetį. Tiriami darbuotojų mokymosi poreikiai ir planuojamas 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.  

Kėdainių švietimo centrui vadovauja edukologijos magistro laipsnį, aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą bei vadybinės patirties turintis direktorius. Kėdainių švietimo centro 

direktorius kvalifikaciją tobulina dažniau nei kartą per pusmetį.  

Kėdainių švietimo centro strateginiai sprendimai priimami dalyvaujant visiems 

darbuotojams. Kėdainių švietimo centre vienodai efektyvus tiek individualus, tiek komandinis 

darbas. Komandinis darbas vykdomas tose srityse, kur reikalingas bendradarbiavimas, 

tarpusavio konsultacijos bei  pagalba ir patirtis.  

Kėdainių švietimo centras rengia įvairiems laikotarpiams skirtus veiklos planus: 

Kėdainių švietimo centro strateginis planas 2006 – 2009 m., Kėdainių švietimo centro veiklos 

programa 2009 m., atskirų mėnesių darbo planai.  

Parengti Kėdainių švietimo centro direktoriaus ir darbuotojų pareigybių aprašymai, 

darbo tvarkos taisyklės, atskiras veiklos sritis reglamentuojančios tvarkos. Su šiais dokumentais 

darbuotojai yra susipažinę ir jais vadovaujasi. Darbuotojai rengia savo vykdytos veiklos 

ataskaitas, kurių svarbiausias tikslas – veiklos savianalizė ir problemų identifikavimas.  

Kėdainių švietimo centras stipriosios pusės: 1) atsižvelgiama į visų klientų poreikius 

bei reikalavimus ir siekiama juos tenkinti; 2) darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją bei reikiamas 

kompetencijas numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui; 3) yra reikiama materialinė, 

techninė bazė bei tinkama įranga, reikalinga numatytoms funkcijoms atlikti; 4) geografiškai 

patogi klientams vieta.  

Kreipiamas didelis dėmesys Kėdainių švietimo centro įvaizdžiui: dokumentų raštų 

kultūrai, interneto svetainei, lankstukams, diplomams, pagyrimo bei padėkos raštams ir kt.   

2009 metais buvo vykdyta Kėdainių švietimo centro akreditacija. Pedagogų bei 

švietimo darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo ekspertų komisija, 2009 m. gruodžio 4 

d. posėdyje, priėmė sprendimą siūlyti Kėdainių švietimo centrą akredituoti 5 (penkeriems) 

metams.  

 

 

1. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: ORGANIZUOTI SEMINARAI, 

KURSAI, PASKAITOS 

 

1.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tarnybos etatų ir specialistų skaičius 

 

Pareigybės pavadinimas 

 

Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Metodininkas 

 

3 3 

 

1.2. Skirtingų pavadinimų seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių skaičius 

 

Seminarai 52 

Kursai 4 

Paskaitos 20 

Kiti renginiai: 

 edukacinės išvykos 

 tęstiniai mokymai 

 konferencijos 

 

9 

6 

5 

Iš viso: 96 
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1.3. Organizuotų seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių skaičius  

 

 Skaičius Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Seminarai 52 334 1178 

Kursai 7 288 150 

Paskaitos 23 83 588 

Kiti renginiai: 

 edukacinės išvykos 

 tęstiniai mokymai  

 konferencijos 

 

9 

6 

5 

 

80 

141 

36 

 

254 

143 

339 

Iš viso: 102 962 2652 

 

 

1.4. Organizuotų seminarų, kursų, paskaitų ir kt. renginių, vykusių Kėdainių švietimo 

centro patalpose ir klientų darbo vietose, skaičius  

 

 Kėdainių švietimo 

centro patalpose 

Klientų darbo vietose 

Seminarai 28 24 

Kursai 7 - 

Paskaitos 12 11 

Kiti renginiai: 

 tęstiniai mokymai 

 konferencijos 

 

6 

- 

 

- 

5 

Iš viso: 53 40 

 

 

1.5. Seminarų dalyvių tikslinės grupės 

 

 Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 5 32 81 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 2 18 71 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai 24 141 429 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

2 24 93 

Specialiojo ugdymo pedagogai 3 18 50 

Profesinio rengimo mokytojai 2 13 59 

Mokyklų bendruomenės, komandos 7 50 176 

Kita: Švietimo centrų darbuotojai 1 8 9 

Bendruomenių atstovai 1 8 71 

Kitų rajonų pedagogai 1 6 43 

Metodinių būrelių pirmininkai ir pedagoginių 

psichologinių tarnybų specialistai 

1 6 18 

Psichologai 1 6 8 

Mokiniai 1 6 29 

Bibliotekininkai 1 6 41 

Viso: 52 342 1178 
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1.6. Kursų dalyvių tikslinės grupės 

 

 Kursų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Pradinio ugdymo mokytojai 1 48 28 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai 5 220 111 

Kita: kaimo bendruomenės 1 20 11 

Viso: 7 288 150 

 

 

1.7. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės 

 

 Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 2 4 65 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 4 24 

Pradinio ugdymo mokytojai 3 11 91 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai 5 21 132 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

3 11 87 

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 2 32 

Profesinio rengimo mokytojai 1 3 5 

Mokyklų bendruomenės, komandos 5 22 115 

Kita: bibliotekininkai 2 5 37 

Viso: 23 83 588 

 

 

1.8. Seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių lektoriai 

 

Lektoriai Seminarų 

skaičius 

Kursų 

skaičius 

Paskaitų 

skaičius 

Institucijos darbuotojai  5 1 

Mokytojai praktikai 32 1 12 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų 

mokslininkai, dėstytojai 

8 1  

Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 

1 - 3 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

5 - 2 

Kiti: Švietimo plėtotės centras, Panevėžio rajono 

pedagoginė psichologinė tarnyba, Lietuvos reabilitacinio 

profesinio rengimo centras, Organizacijų vystymo centras, 

Oksfordo leidykla, Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo 

asociacija, Kėdainių visuomenės sveikatos biuras, Pearson 

Education LTd Atstovybė. 

6 - 5 

Viso: 52 7 23 
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1.9. Kas rengė įgyvendinamų seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių programas 

 

Programų rengėjai Programų skaičius 

Institucijos darbuotojai 18 

Mokytojai 50 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
8 

Ministerijų,  apskričių viršininkų, 

savivaldybių administracijų ir kitų valstybės 

institucijų darbuotojai 

5 

Kiti  15 

Iš viso: 96 

 

Kėdainių švietimo centras organizavo 96 skirtingų pavadinimų seminarų, paskaitų, kursų 

ir kitų renginių. Renginiuose dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

mokytojai, neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai, profesinio rengimo mokytojai. 

Renginiai 2009 metais buvo organizuojami ir Kėdainių švietimo centro, ir klientų darbo vietose 

(53 renginiai vyko Kėdainių švietimo centre, 40 – klientų darbo vietose).  

Didelis dėmesys skiriamas mokyklų bendruomenėms ir komandoms. Seminarų tematika 

nuolat atnaujinama. Seminarus, kursus, paskaitas veda institucijos darbuotojai, mokytojai 

praktikai, aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, ministerijų 

darbuotojai.  

Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai pasirenkami, atsižvelgiant į lektorių 

kompetenciją, mokėjimą sudominti auditoriją, įtraukti dalyvius į kūrybinį darbą, klientų 

pageidavimus, rekomendacijas, ankstesnių kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių 

nuomones. 

Kėdainių švietimo centras rengia vertinimo anketas ir periodiškai atlieka kvalifikacijos 

tobulinimo renginių vertinimą. Grįžtamoji informacija renkama ir iš klausytojų, ir iš lektorių. Ši 

informacija analizuojama, siekiant tobulinti veiklą.  

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

Visi kompiuteriai turi interneto prieigą. Interneto greitis - ~5 Mbps.   

Visos kompiuterizuotos darbo vietos (pagal nustatytą grafiką) naudojamos interneto 

skaityklai. Interneto skaityklą kompiuterių klasėje aptarnauja metodininkė Rūta Tiškuvienė. 

Interneto skaitykla gali naudotis pedagogai, mokyklų vadovai, mokiniai, mokinių tėvai, 

lankantys arba lankę kvalifikacijos tobulinimo renginius. Naudojimosi internetu paslaugos 

nemokamos.  

Informacinės technologijos panaudojamos organizuojant pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo renginius: seminarai bei paskaitos apie IKT panaudojimą ugdymo procese, 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinės ir edukacinės dalių ir kiti kursai. 

Dalis kursų, priklausomai nuo jų turinio, organizuojami nuotoliniu būdu. Organizuojamos 

mokinių profesinio informavimo paskaitos, seminarai, gebėjimų nustatymo testai. 

Organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai bedarbiams ir kitoms visuomenės grupėms. 

Klientų (pedagogų, vadovų, mokinių, suaugusiųjų) poreikis naudotis IKT periodiškai  tiriamas.  

Naudojamasi 6 nemokamomis duomenų bazėmis: ŠVIS, AIKOS, „Korys“, Lietuvos 

statistikos departamentas, Lietuvos registrų centras, Lietuvos įmonių katalogas. Esant poreikiui 

klientai konsultuojami.  

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas Kėdainių švietimo centre 

reglamentuojamas direktoriaus patvirtinta tvarka. Kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimą 

inicijuoja Kėdainių švietimo centro darbuotojai, Švietimo ir mokslo ministerija, Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistai, pedagogai bei mokyklų vadovai. 

Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia pedagogai, Kėdainių švietimo centro darbuotojai, 

mokslininkai, mokyklų vadovai ar jų komandos. Programų įgyvendinimas reguliariai ir įvairiais 

būdais tiriamas, duomenis panaudojant veiklos tobulinimui.  
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2. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: ORGANIZUOTA GEROSIOS 

PATIRTIES SKLAIDA 

 

2.1. Keitimosi gerąja patirtimi renginių ir dalyvių skaičius 
 

Formos 

 

Renginių skaičius Dalyvių skaičius 

Gerosios patirties seminarai  

 

12 183 

Rajono metodinių būrelių pasitarimai 

 

75 nefiksuotas 

Atviros pamokos, metodinės dienos 

 

11 nefiksuotas 

Parodos 

 

17 nefiksuotas 

Diskusijos, pasitarimai 

 

10 nefiksuotas 

Metodinės išvykos 

 

2 23 

Viso:  206 

 

Kėdainių švietimo centras organizuoja keitimąsi gerąja patirtimi apie įvairiais klausimais 

ir įvairiomis formomis. Keitimosi  gerąja patirtimi  tvarką reglamentuoja Kėdainių švietimo 

centro kvalifikacijos tobulinimo ir kitų renginių organizavimo tvarka.  

Kėdainių švietimo centre patirtį skleidžia Kėdainių rajono ugdymo įstaigose dirbantys 

pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai. Naudojamos įvairios keitimosi 

gerąja patirtimi formos: seminarai, paskaitos, diskusijos, pasitarimai ir pan.  

 Kaupiamas edukacinės patirties bankas, kuris sisteminamas elektronine forma ir 

yra prieinamas įvairių specialybių pedagogams. Medžiagos atranką edukacinės patirties bankui 

vykdo Kėdainių švietimo centro darbuotojai (konsultuojantis su mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, mokyklų vadovais).  

 

 

2.2. Keitimasis gerąja patirtimi: rajono metodinių būrelių pasitarimai 

 

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 3 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 3 

Pradinio ugdymo mokytojų 5 

Etikos mokytojų 2 

Tikybos mokytojų 3 

Lietuvių kalbos mokytojų  3 

Anglų kalbos mokytojų 3 

Rusų kalbos mokytojų 1 

Vokiečių kalbos mokytojų 2 

Istorijos mokytojų 3 

Geografijos mokytojų 1 

Matematikos mokytojų 4 

Informatikos mokytojų 5 

Chemijos mokytojų 3 

Fizikos mokytojų 1 

Biologijos mokytojų 1 



 10 

Technologijų mokytojų 2 

Dailės mokytojų 2 

Muzikos mokytojų  1 

Choreografijos mokytojų 1 

Kūno kultūros mokytojų 1 

Socialinių pedagogų 5 

Specialiųjų pedagogų 3 

Logopedų 2 

Mokyklų bibliotekininkų 1 

Psichologų 7 

Mokytojų, dėstančių „Sveiką gyvenseną“ ir visuomenės priež. spec. 1 

Mokytojų, dėstančių „Žmogaus saugą“ 1 

Profesinio informavimo patarėjų 2 

Įv. specialybių pedagogų mokyklų vadovų 2 

Spec. ugdymo komisijų pirmininkų 1 

Iš viso: 75 

 

 

2.3. Kiti keitimosi gerąja patirtimi renginiai 

 

Priemonė 

 

Pastabos  

1. Diskusijos: 

1.1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų diskusija 

„Ikimokyklinio ugdymo programų konkretizavimas. 

Problemos ir sprendimai“. 

1.2. Diskusija „Suaugusiųjų švietimo perspektyvos 

Kėdainių rajono savivaldybėje“ (organizuoti 2 

pasitarimai). 

1.3. Psichologų diskusija: “Emocijų ir elgesio sutrikimų 

turinčių mokinių ugdymo organizavimo ypatumai”. 

1.4. Diskusija bendrojo lavinimo mokyklų vadovams: 

„Bendrasis lavinimas: kaip gerinti sistemą?“.  

1.5. Apskritasis stalas: „Mokyklos kasdienė atmosfera: 

saugi ar kelianti nerimą?“. 

1.6. Diskusija „Patyčios... Nekentėk tyloje“. 

 
 

 

 

 
Organizatoriai: Kėdainių suaugusiųjų 

mokymo centras, Kauno kolegijos Jonušo 

Radvilos fakultetas, Kėdainių švietimo 

centras. 

 

 

Diskusijoje dalyvavo švietimo ir mokslo 

ministro patarėjas Albertas Lakštauskas ir 

Laisvosios rinkos instituto prezidento 

pavaduotojas Giedrius Kadžiauskas.  

 

 

2. Paskaitos: 

2.1. Paskaita Kėdainių raj. Krakių l/d bendruomenei: 

"Bendravimo įgūdžių, pasitikėjimo savimi ir 

atsakomybės ugdymo svarba priešmokyklinėje 

grupėje". 

2.2. Paskaita Kėdainių raj. Josvainių vidurinės mokyklos 

mokinių tėvams: „Pagalba vaikui, išgyvenančiam 

bendraamžių patyčias bei smurtą“. 

2.3. Paskaita–diskusija Josvainių socialinio ir ugdymo 

centro bendruomenei: „Stresas darbe. Streso įveikos 

būdai“.  

2.4. Paskaita-diskusija „Žvilgsnis į 1965-uosius" 

(pasakojimas apie  1965 m. J.P.Sartre ir S.de Beauvoir 

vizitą Lietuvoje: kaip jį vertino to meto Lietuvos 

visuomenė, ypač inteligentija).  

 
Lektorė: Arūnė Jakutienė, Kėdainių 

švietimo centro PPT psichologė.  

 

 

 

 

Lektorė: Arūnė Jakutienė, Kėdainių 

švietimo centro PPT psichologė.  

 

 

Lektorė: Arūnė Jakutienė, Kėdainių 

švietimo centro PPT psichologė.  

 

 

Lektorė - doc.dr. Solveiga Daugirdaitė, 

Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas, VU. 
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3. Pasitarimai:  

3.1. Kėdainių rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo 

TINKLO dalyvių pasitarimas dėl bendradarbiavimo 

sutarties ir veiksmų programos.  

3.2. Pasitarimas–diskusija „Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų diegimas: mokyklos lygmuo“. 

3.3. Naujai suformuotos rajono mokinių tarybos, 

dirbsiančios 2009 – 2010 m. m., pasitarimas. 

3.4. Raseinių švietimo centro ir Kėdainių švietimo centro 

darbuotojų metodinis pasitarimas. 

 

 

 

 

 
Organizatoriai: Rasa Petrėtienė, Švietimo 

skyriaus vedėja; Henrikas Vaicekauskas, 

Švietimo centro direktorius. 

 

4. Metodinės išvykos:  

4.1. Tikybos mokytojų pažintinė kelionė į Merkinę ir 

Liškiavą.  

4.2. Psichologų metodinė išvyka į Klaipėdą: susitikimas su 

Klaipėdos psichologų metodiniu būreliu. 

 

 
Organizatorius – Kėdainių šv. Juozapo 

parapijos dekanatas. 

5. Parodos:  

5.1. Pradinio ugdymo mokinių dailės, technologijų 

darbelių paroda „Kraičio skrynelę atvėrus“, skirta 

Lietuvos tūkstantmečiui. 

5.2. Specialiųjų mokymo priemonių paroda. 

5.3. Priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų paroda „Atgiję 

raštų raštai". 

5.4. Leidyklų „Šviesa“ ir „Alma Littera“ vadovėlių ir 

mokymo priemonių paroda. 

5.5. Rajono dailės mokytojų darbų paroda „Sau ir ne 

tik...“. 

5.6. Priešmokyklinių grupių ugdytinių piešinių paroda 

„Mamos portretas“. 

5.7. Kėdainių l/d „Žilvitis“ konkursas – paroda „Kuriame 

knygą“. 

5.8. Kėdainių rajono mokinių dailės olimpiados „Lietuvos 

tūkstantmečio kelias: kuo mes įdomūs“ darbų paroda. 

5.9. Kėdainių l/d „Vyturėlis“ vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, meninių darbelių paroda. 

5.10. Paroda „Pakvieskim pasaką“. 

 

 

 

 

 
Organizatorė -  priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė metodininkė Jūratė 

Portačenkienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizatorius – priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinis būrelis. 

 

 

 

2.4. Rajono ugdymo įstaigų organizuoti keitimosi gerąja patirtimi renginiai  

 

Renginiai 

 

1. Atviros pamokos, metodinės dienos: 

1.1. Atviros integruotos pamokos Kėdainių rajono „Akademijos“ vidurinėje mokykloje: 

 „Reklamos įtaka paaugliui“ (mokytoja metodininkė Daiva Barauskienė, vyr. mokytoja 

Ona Šulinskienė), 

 „Dailės ir etikos integruota pamoka Kokios spalvos pasaulis?“ (mokytoja metodininkė 

Aušra Žemaitienė), 

 „Informacinių technologijų panaudojimas matematikos pamokose“ (mokytoja 

metodininkė Nijolė Ramanauskienė, mokytoja Vilma Bartkienė), 

 „Fotosintezė 11-oje klasėje“ (mokytoja metodininkė Birutė Diliautienė, mokytoja 

metodininkė Ina Krasauskienė). 
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1.2. Atvira matematikos pamoka Kėdainių m/d „Vaikystė“ 1 - oje klasėje: „Geometriniai 

kūnai“ (mokytoja metodininkė Roma Dzikienė).   

1.3. Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka Kėdainių rajono „Akademijos“ 

vidurinėje mokykloje: „Senovinių uždavinių sprendimas ir teksto analizės mokymas 

11 klasėje“ (mokytojos metodininkės Daiva Barauskienė ir Ina Krasauskienė). 

1.4. Integruota kūno kultūros ir matematikos pamoka Kėdainių rajono „Akademijos“ 

vidurinėje mokykloje: „Judrieji žaidimai, mokantis matematikos 10 klasėje“ (mokytoja 

metodininkė Nijolė Ramanauskienė, vyr. mokytoja Dalia Jonikaitė). 

1.5. „Filosofinės etikos pamoka Kėdainių „Aušros“ vidurinėje mokykloje 11 klasėje“ 

(mokytoja metodininkė Rita Lengvinienė). 

1.6. Metodinė diena Kėdainių r. Akademijos m/d „Kaštonas“:  integruota matematikos ir 

istorijos pamoka 5 klasėje „Senovės lietuvių matai“ (mokytojos Daina Čepienė ir Rasa 

Jankuvienė). 

1.7. Metodinė diena Kėdainių l/d „Vyturėlis“.  

1.8. Atvira veikla „Pasakos visada šalia“ m/d „Obelėlė“ (auklėtoja metodininkė Audronė 

Janavičienė). 

 

2. Parodos:  

2.1. Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ ugdytinių ir pedagogų darbų paroda „Lietuvos 

pilys“.  

2.2. Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ ugdytinių darbų paroda „Tėviškėle tu mano“. 

2.3. Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ ugdytinių paroda Motinos dienai „Dovanoju 

Tau svajonę“. 

2.4. Kėdainių m/d „Puriena“ karpinių ir sūriosios keramikos būrelių ugdytinių darbų 

paroda „Su gimimo diena“, skirta m/d „Puriena“ 35 - am jubiliejui paminėti.  

2.5. Kėdainių l/d „Vyturėlis“ priešmokyklinių grupių ugdytinių darbų paroda: „Mano 

gimtinė – graži Lietuva“ (vyr. auklėtoja Daiva Česaitė, auklėtoja metodininkė Aldona 

Kiaulėnienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“). 

2.6. Rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda „Apie moterį“ (organizatoriai: 

Kėdainių laisvalaikio centras, rajono dailės mokytojų metodinis būrelis). 

2.7. Lietuvos lopšelių – darželių „Žilvitis“ vaikų darbų paroda „Mūsų baimiukai“ 

(organizatorius - Kėdainių l/d „Žilvitis).  

3. Varžybos, šventės, viktorinos, kiti renginiai:  

3.1. Asmeninės turizmo technikos varžybos (organizatorius – mokytojas metodininkas 

Rimvydas Proscevičius, Kėdainių raj. Akademijos vidurinė mokykla). 

3.2. Komandinės  turizmo technikos varžybos (organizatorius – mokytojas metodininkas 

Rimvydas Proscevičius, Kėdainių raj. Akademijos vidurinė mokykla). 

3.3. Baltijos šalių moksleivių turizmo technikos varžybos uždarose patalpose: "Akademija 

- 2009 " (organizatorius – mokytojas metodininkas Rimvydas Proscevičius, Kėdainių 

raj. Akademijos vidurinė mokykla). 

3.4. Rajono asmeninės moksleivių turizmo technikos varžybos: vaikų, jaunučių ir jaunių 

grupėse (organizatorius – mokytojas metodininkas Rimvydas Proscevičius, Kėdainių 

raj. Akademijos vidurinė mokykla). 

3.5. Kėdainių rajono mokinių turistų sąskrydis (organizatoriai: Akademijos vidurinė 

mokykla ir Panevėžio rajono MKSC).  

3.6. Geografijos šventė 6-ose klasėse besimokantiems mokiniams (organizatorius – rajono 

geografijos mokytojų metodinis būrelis).  

3.7. Projekto „Vandens lašelio kelionė“ baigiamasis renginys (organizatoriai: vyr. 

mokytoja Rita Kareivienė, vyr. mokytoja Auksė Kavaliauskienė, mokytoja metodininkė 

Gražina Masandavičienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla).  
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3.8. Projekto „Gražiausias pasakas skiriame Tau – Lietuva“ įgyvendinimas (organizatorius 

– rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai).  

3.9. Popietė - viktorina "Senolių lobių skrynią atvėrus" (organizatoriai: Kėdainių m/d 

„Aviliukas“ ir  ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis). 

3.10. Viktorina „Aviliuko“ m/d ir „Vyturėlio“ l/d ikimokyklinio amžiaus vaikams 

„Ruošiamės vasaros atostogoms“ (organizatorius – Kėdainių m/d „Aviliukas). 

3.11. Saviraiškos šventė „Tūkstančio talentų diena“. Projektas „Širdies dalelė man esi, Tu, 

Lietuva brangi“ (projekto darbo grupė: Specialioji mokykla, „Vyturėlis“, „Varpelis“, 

Keleriškių pradinė mokykla. 

3.12. Rajoninė mokinių konferencija „Jis mano kraštietis“ (organizatorius – Kėdainių 

„Aušros“ vidurinė mokykla).   

3.13. Renginys, skirtas laisvalaikio pomėgiui – kolekcionavimui (mokytoja metodininkė 

Benedikta Donauskienė, vyr. mokytoja Rūta Šlikienė, Josvainių vidurinė mokykla). 

3.14. Kėdainių mokyklos-darželio "Aviliukas“ ir Ukmergės  darželio-mokyklos "Varpelis" 

pedagogų ir ugdytinių susitikimas.  

3.15. Festivalis „Žiemos mozaika“ (organizatorius - Kėdainių šviesioji gimnazija). 

 

 

 

 

 

3. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

 

3.1. Pedagoginės psichologinės tarnybos etatų ir specialistų skaičius 

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Psichologas 1,5 2 

Specialusis pedagogas 1 1 

Logopedas 1 1 

Socialinis pedagogas 1 1 

Gydytojas neurologas 0,5 1 

Iš viso: 5 6 

 

 

 

3.2. Atlikti vaikų įvertinimai 

 

 Klientų skaičius Pastabos 

Atlikta kompleksinių pedagoginių psichologinių vaikų 

įvertinimų 

162 - 

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų  

 

11 - 

Atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų įvertinimų  

146 - 

Iš viso: 319 - 
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3.3. Vertinti  mokinių specialieji ugdymo(si) poreikiai 
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Iš
 v

is
o
 

„Atžalyno“ vidurinė 

mokykla 

- - - - - 2 1 1 4 

„Ryto“ vidurinė 

mokykla 

- - 1 - 1 4 - - 6 

„Aušros“ vidurinė 

mokykla 

1 - 1 - - 1 - - 3 

Akademijos vidurinė 

mokykla 

- 5 1 - - 4 1 - 11 

Krakių M. Katkaus 

gimnazija 

2 2 - - - 6 1 - 11 

Šėtos vidurinė 

mokykla 

1 1 1 - - 2 1 - 6 

Josvainių vidurinė 

mokykla 

1 2 - - - 3 7 - 13 

M. Daukšos 

pagrindinė mokykla 

6 2 2 1 - 12 6 1 30 

J. Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

- 2 - - - 4 1 - 7 

Dotnuvos pagrindinė 

mokykla 

- - - - - 8 2 - 10 

Gudžiūnų 

P.Rabikausko pagr. m 

2 3 - - - 2 1 - 8 

Kunionių pagrindinė 

mokykla 

1 - - - - - - - 1 

Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

- 1 - - - 1 6 - 8 

Lančiūnavos 

pagrindinė mokykla 

1 1 - - - 1 - - 3 

Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

1 1 1 - 1 3 - - 7 

Pagirių A. Jakšto 

pagrindinė mokykla 

- 1 - - - 3 - - 4 

Pernaravos 

pagrindinė mokykla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 1 1 - - 3 - - 6 

Surviliškio V. 

Svirskio pagrindinė 

mokykla 

1 - - 1 - 1 1 - 4 

Truskavos pagrindinė 

mokykla 

1 - - - - 2 - - 3 

m/d „Dobiliukas“ 1 - - - - 1 1 - 3 

Vilainių m/d 

„Obelėlė“ 

- - - - - 2 - - 2 

Kėdainių profesinio 

rengimo centras 

- - - - - 1 - - 1 

Šiaulių logopedinė 

mokykla 

- 1 - - - - - - 1 

Kauno kurč. ir nepr. 

ugdymo centras  

- - - - - 1 - - 1 

Iš viso: 20 23 8 2 2 67 29 2 153 

PASTABA. Papildomai įvertinti 9 Kėdainių specialiosios mokyklos moksleivių specialieji ugdymo(si) 

poreikiai. Iš viso įvertinti 162 mokinių specialieji ugdymo(si) poreikiai. 
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3.4. Vertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų specialieji ugdymo(si)  

poreikiai 

 
 

 

 

Ugdymo įstaiga 
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F
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in

ė 

d
is

la
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ja
 

F
o

n
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ac
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ė 

d
is

la
li
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N
eu

ro
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n
is

 

m
ik

či
o
ji

m
as

 

 

 

Vi-

so 

Akademijos m/d 

„Kaštonas“ 
1 3    2 1   7 

Josvainių soc. 

ugdymo centras 
 1  3  1    5 

Labūnavos pagr. 

mokykla 
 2 1 1      4 

Vilainių m/d 

„Obelėlė“ 
5 4  1  2 1   13 

l/d „Pasaka“ 3 1  4       8 
l/d „Vyturėlis“ 6 3  2   3   14 
Krakių darželis  3  4  4    11 
„Puriena“ 4   1     1  6 
m/d „Dobiliukas“     1 1      2 
m/d „Aviliukas“  6  1   1    8 
l/d „Pasaka“ 16 3     1   20 
l/d „Vyturėlis“ 23 12  2  3 1   41 
Josvainių soc. 

ugdymo centras 
3          3 

Šėtos soc.  

ugdymo centras 
2   1  1     4 

Iš viso: 63 38 1 21 1 13 8 - 1 146 

 

 

3.5. Vykdytas pedagoginis konsultavimas 

 

Darbo 

pobūdis 

Konsultacijų  skaičius 

specialiojo pedagogo logopedo psichologo socialinio pedagogo 

PPT telef e.paštu PPT telef e.pa

štu 

PPT telef e.paštu PPT telef e.paštu 

Mokytojų 

konsultavi

mas  

27 23 11 15 8 6 16 19 - 12 - - 

Specialistų 

konsultavi

mas 

28 36 14 30 32 15 9 7 - - - - 

Švietimo 

įstaigų 

vadovų 

konsultavi

mas  

7 24 5 5 8 2 - - - - - - 

Tėvų 

konsultavi

mas  

136 11 _ 146 20 - 106 4 - 119 - - 

Iš viso: 198 94 30 196 68 23 131 30 - 131 - - 
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3.6. Teikta psichologinė pagalba (psichologinis konsultavimas) 

 

Problema Klientų  skaičius Konsultacijų skaičius 

Vaikų Tėvų Mokytojų Vaikų Tėvų Mokytojų 

Emocijų ir elgesio (depresiškumas, prislėgtumas, 

liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, uždarumas, 
agresyvumas, piktumas, pervargimas, neklusnumas, 

melavimas, manipuliavimas, vagiliavimas, pabėgimai, 

perdėtas prieraišumas, piktnaudžiavimas kvaišalais ir pan.) 

17 11 7 43 18 7 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, mokinių ir 

mokytojų, bendraamžių, šeimos narių; vienišumas) 
14 2 - 33 3 - 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, motyvacijos 

stoka ir kt.) 
7 4 5 9 4 5 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis elgesys, 

netektys, skyrybos, socialinis ir/ar psichologinis apleistumas, 
fizinė ar psichologinė atskirtis nuo tėvų) 

13 10 4 41 29 - 

Smurtas (fizinis, psichologinis, seksualinis) 5 2 - 23 9 - 

Klinikinės (hiperaktyvumo sutrikimas, neurozės [tikai, 

enurezė, įkyrumai, isterinės reakcijos ir kt.], depresija, 

elgesio sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, nerimo 

sutrikim., potrauminio streso sindromas, priklausom. ir kt.) 

9 7 - 34 19 - 

Asmenybės savęs pažinimo ir augimo 
(savivertė, savęs pažinimas ir saviugda) 

11 - - 19 14 - 

Iš viso: 76 36 16 202 96 12 

 

3.7. Vykdytas darbas su grupėmis  

 

Grupės pavadinimas              Skaičius 

Dalyvių Valandų 

Grupė 7 – 8 kl. Mokiniai – „Pykčio valdymas“ (vykdant 

projektą „Be pykčio“).  

18 8 

Grupė 9 – 10 kl. Mokiniai – „Pykčio valdymas“ (vykdant 

projektą „Be pykčio“).  

12 8 

Iš viso: 30 16 

 

3.8. Vykdyta metodinė veikla 

Priemonės Priemonių skaičius 

PPT priklausan-

čiose patalpose 

Kitose įstaigose 

Metodinės dienos 1 17 

Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinės grupės 

veikloje 
2 6 

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų 

metodinės grupės veikloje 
4 1 

Dalyvavimas miesto/rajono logopedų metodinės grupės 

veikloje 
3 - 

Dalyvavimas miesto/rajono socialinių pedagogų metodinės 

grupės veikloje 
4 2 

Iš viso: 14 26 
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3.9. Vykdytas pedagoginis  psichologinis švietimas 

 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 

Kėdainių švietimo centro PPT patalpose Klientų darbo vietose 

spec. 

pedagogo 

logope-

do 

psichol-

go 

soc. 

pedagogo 

spec. 

pedagogo 

logopedo psichol- 

go 

soc. 

pedag

ogo 

Seminarai - 1 - - - - 1 - 

Paskaitos:  

tėvams - - - - - - 10 8 

vaikams - - - - - - 2 - 

mokytojams 2 - - - 1 - 4 3 

Pranešimai:  

vaikams 1 - - - - - - - 

mokytojams 3 - 2 - 17 17 15 - 

Straipsniai 

spaudoje 
- - - - - - - 1 

Iš viso: 6 1 2 - 18 17 32 12 

 

  

3.10. Vykdyta prevencinė veikla 

 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 

Kėdainių švietimo 

centro PPT patalpose 

Klientų darbo 

vietose 

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio darbo 

koordinavimo grupės veikloje 

- 1 

Dalyvavimas mokyklų prevencinių darbo grupių 

veikloje 

- - 

Dalyvavimas projektinėje veikloje:  

 PPT specialistų inicijuoti ar įgyvendinti 

projektai 

1 2 

 PPT specialistų dalyvavimas kitų institucijų 

įgyvendinamuose projektuose 

1 2 

Iš viso: 2 5 

 

 

3.11. Teikta pagalba krizių valdyme 

 

Krizės pobūdis Kokia pagalba  suteikta 

Du mėginimai nusižudyti N mokykloje. Postvencinė pagalba:  

 paskaita mokytojams; 

 psichologinė apklausa mokiniams. 
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3.12. Veikla, įgyvendinant Vaiko vidutinės ir minimalios priežiūros įstatymo nuostatas  

 

Veiklos pobūdis Veikla 

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio darbo 

koordinavimo grupės veikloje 

Psichologė dalyvauja savivaldybės 

administracijos prevencinio darbo 

koordinavimo grupės veikloje. 

 

 

3.13. Kita veikla  

 

Veikla Priemonių skaičius Pastabos 

Kėdainių rajono ugdymo įstaigų specialiųjų 

mokymo priemonių parodos organizavimas. 

1 - 

Konsultacijos rajono specialiųjų pedagogų, 

logopedų, psichologų ir socialinių pedagogų 

metodiniams būreliams (įvairiais klausimais). 

11 - 

Konsultacijos Kėdainių švietimo centro 

specialistams, organizuojantiems kvalifikacijos 

tobulinimo renginius, susijusius su specialiuoju 

ugdymu ir psichologine pagalba.  

7 - 

Iš viso: 19 - 

 

 

 

 

 

4. MOKINIŲ DALYKINĖS OLIMPIADOS, KONKURSAI IR KITI RENGINIAI 

 

 

4.1. Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kt. renginių organizavimo, mokyklų 

aprūpinimo mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra, profesinio 

informavimo taško tarnybos etatų ir specialistų skaičius 

 

Pareigybės pavadinimas 

 

Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Metodininkas 

 

3 3 

 

 

 

4.2. Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kt. renginių skaičius 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Pastabos 

 

Olimpiados 
 

1.  Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių lietuvių kalbos 

olimpiada 

118 šalies konkursas 

2.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio kalbos) 

olimpiada 

12 šalies konkursas 

3.  Lietuvos mokinių anglų kalbos (užsienio) olimpiada 11 

klasių mokiniams 

10 šalies konkursas 
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4.  Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 22 šalies konkursas 

5.  Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 13 šalies konkursas 

6.  Lietuvos (9-12 kl.) mokinių 58-oji matematikos olimpiada 51 šalies konkursas 

7.  Lietuvos mokinių 20-oji informatikos olimpiada 4 šalies konkursas 

8.  Lietuvos mokinių 47-oji chemijos olimpiada 28 šalies konkursas 

9.  Lietuvos mokinių 57-oji fizikos olimpiada 30 šalies konkursas 

10.  Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada 31 rajono konkursas 

11.  Lietuvos mokinių 42-oji biologijos olimpiada 31 šalies konkursas 

12.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada  20 šalies konkursas 

13.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada 24 šalies konkursas 

14.  Rajono mokinių 8 klasių biologijos olimpiada 16 rajono konkursas 

15.  Kėdainių rajono 6-8  klasių mokinių matematikos olimpiada 69 rajono konkursas 

16.  Kėdainių rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada 48 rajono konkursas 

 

Konkursai 
 

17.  Lietuvos pradinių klasių mokinių varžybos “Šviesoforas” 64 šalies konkursas 

18.  41-asis jaunųjų filologų konkursas 12 šalies konkursas 

19.  38 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 

„Parašyk kam nors laišką ....“ 

9 šalies konkursas 

20.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas 25 šalies konkursas 

21.  6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo 

konkursas 

29 šalies konkursas 

22.  Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ 4 šalies konkursas 

23.  Mokinių konkursas “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių 

istorija” 

58 šalies konkursas 

24.  Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2009“ 1259 šalies konkursas 

25.  Jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“ 5 šalies konkursas 

26.  Lietuvos jaunųjų dviratininkų  varžybų „Saugus ratas“ 

respublikos zonos turas 

40 šalies konkursas 

27.  Rajono mokinių 1-4 klasių meninio skaitymo konkursas 35 rajono konkursas 

28.  Užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 2009“ 99 rajono konkursas 

29.  Kėdainių rajono mokinių 5-12 klasių jaunųjų matematikų 

konkursas 

14 rajono konkursas 

30.  Rajono mokinių 5-12 klasių kompiuterinio piešinio 

konkursas 

32 rajono konkursas 

31.  Kėdainių rajono 8 klasių mokinių chemijos konkursas 17 rajono konkursas 

32.  Mokinių konkursas “Vandens tiekėjo simbolis” 4 rajono konkursas 

33.  Kėdainių rajono mokinių konkursas “Inkilas 2009” 43 rajono konkursas 

34.  Konkursas „Veikliausia mokinių taryba 2009“  63 rajono konkursas 

Iš viso: 2339  

 

Kėdainių švietimo centras organizavo 34 renginius mokiniams: 16 olimpiadų ir 18 

konkursų. Iš jų: 25 renginiai – šalies konkursų etapai.  

Šių renginių laimėtojai buvo kviečiami dalyvauti kituose etapuose – Kėdainių 

švietimo centro darbuotojai organizavo mokinių vykimą bei apmokėjo kelionės išlaidas.   

Mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų rezultatų suvestinės patalpintos 

Kėdainių švietimo centro interneto svetainėje: www.centras.kedainiai.lm.lt 

 

 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4.3. Kiti organizuoti renginiai mokiniams 

Renginiai Dalyvių skaičius 

1. Mokymai, diskusijos:  

1.1. Apskritasis stalas: „Mokyklos kasdienė atmosfera: saugi ar kelianti 

nerimą?“ rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų nariams.  

1.2. Seminaras rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų 

nariams: „Debatai. Jų organizavimo metodika“. 

1.3. Mokymai rajono mokinių tarybos nariams (Paberžėje): „Problemos 

sprendimai: individualus apsisprendimas, sprendimų priėmimas 

komandoje“, „Atsakomybė už save, už kitą, už sprendimo priėmimą“.  

1.4. Mokymai rajono mokinių tarybos nariams: „Vadovavimas grupei“, 

„Grupės vadovas“, „Vadovavimo stiliai“. 

1.5. Mokymai rajono mokinių tarybos nariams: „Darbas komandoje“, 

„Bendravimas ir bendradarbiavimas“.  

1.6. Teoriniai ir praktiniai mokymai rajono mokinių tarybos ir rajono 

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų nariams:„Mokinių 

tarybos funkcijos“, „Darbo planavimas ir pasiskirstymas pareigomis“.  

1.7. Teoriniai ir praktiniai mokymai rajono mokinių tarybos ir rajono 

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų nariams: „Sprendimai. 

Sprendimų priėmimai“,„Konfliktai – kas tai?“, „Konfliktai ir jų 

sprendimai“. 

1.8. Teoriniai ir praktiniai mokymai rajono mokinių tarybos ir rajono 

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų nariams: „Pilietinio 

ugdymo būdai ir metodai popamokinėje veikloje“, „Kaip galima 

ugdyti(is) pilietiškumą?“ 

1.9. Moksleivių akademijos Civitas 1-asis užsiėmimas: „Jaunimas ir 

Lietuvos reikalai: kodėl verta jais rūpintis?“ 

1.10. Diskusija rajono mokinių tarybos nariams ir jų tėvams: „Ar vyksta 

socialinis dialogas tarp jaunimo ir suaugusiųjų?“ 

1.11. Seminaras 7-10 klasių mokiniams: „Tarptautiniai jaunimo 

apdovanojimai“.  

1.12. Išvyka rajono mokinių tarybos narių į Lietuvos Respublikos Seimą: 

plenarinio posėdžio stebėjimas, diskusija su Seimo nariais. 

 

 

57 

 

14 

 

 

20 

 

 

26 

 

 

18 

 

25 

 

 

 

22 

 

 

 

30 

 

 

 

23 

 

 

21 

 

32 

 

18 

2. Parodos, šventės: 

1.1. Mokinių konkurso „ Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija “ 

darbų paroda. 

1.2. Akcija – paroda „Linksmosios vaišės gyvūnams“, skirta Pasaulinei 

gyvūnų dienai. 

1.3. Akcija “Mieste be savo automobilio” (kartu su rajono savivaldybės 

administracijos Ekologo tarnyba). 

1.4. Inkilų kėlimo šventė, skirta Pasaulinei Žemės dienai. 

 

- 

 

 

 

100 

3. Projektai:  

3.1. „Veiklūs lyderiai“. 

3.2. „Keisimės, kad keistume“. 

3.3. „Ir vėl kartu“ (vaikų vasaros dieninė stovykla).  

3.4. „Laiptai šeimai“ (tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos projektas ).  

 

49 

202 

40 

55 

Iš viso: 752 
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5. PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO VEIKLA 

 

5.1. Organizuotų profesinio informavimo renginių skaičius 

 

Renginio pavadinimas Renginių 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1. Renginiai mokiniams:  

1.1. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių išvyka į 

Kauno miškų ir aplinkos kolegijos atvirų durų dieną. 

1.2. Susitikimas su Šiaulių kolegijos dėstytojais: „Studijų 

programos. Įstojimo ir mokymosi galimybės ir sąlygos“. 

1.3. Praktiniai užsiėmimai mokinių grupėms: supažindinimas 

su AIKOS sistema, mokymuisi, studijų programų 

pasirinkimui, profesinei karjerai reikalingos informacijos 

suteikimas. 

1.4. Individualios konsultacijos mokiniams profesinio 

informavimo klausimais. 

 

 

1 

 

1 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

20 

 

35 

 

 

143 

 

 

 

7 

2. Renginiai mokytojams:  

2.1. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų PIT profesijos 

patarėjų išvyka į parodą „Mokymasis. Studijos. Karjera. 

2009“. 

2.2. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų PIT profesijos 

patarėjų ir pedagogų, atsakingų už mokinių profesinį 

ugdymą, pasidalijimas gerąja darbo patirtimi. 

2.3. Paskaita – išvyka rajono bendrojo lavinimo mokyklų PIT 

profesijos patarėjams „Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

profesinio ugdymo sistema. PIT geroji darbo patirtis“. 

2.4. Individualios konsultacijos pedagogams ir PIT profesijos 

patarėjams profesinio informavimo klausimais. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

14 

 

20 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

14 

Iš viso: 34 256 

 

Kėdainių švietimo centre veikia akredituotas profesinio informavimo taškas 

(akreditavimo pažymėjimo Nr. 92, 2008-03-01). Profesinio informavimo taško (toliau – PIT) 

darbą organizuoja profesinio informavimo patarėja, metodininkė Nijolė Leonavičienė.  

PIT įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos. Visi kompiuteriai turi interneto prieigą. 

Interneto greitis - ~5 Mbps. PIT klientams sudaromos sąlygos naudotis internetu profesinio 

informavimo tikslais. Jie supažindinami, kaip naudotis AIKOS duomenų baze, turimais 

spausdintiniais leidiniais, video medžiaga, informacija elektroninėje laikmenoje. PIT klientams 

patariama, kuriuose šaltiniuose jie gali rasti dominančią informaciją. 

PIT sukaupta spausdinta medžiaga ir leidiniai apie mokymosi ir studijų galimybes, 

profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką. Kaupiama video medžiaga, reikalinga profesiniam 

informavimui. Sukaupta informacija elektroninėje laikmenoje. Visi turimi informavimo šaltiniai 

registruoti, visa informacija suskirstyta į bylas pagal temas, visi informacijos šaltiniai bylose 

surūšiuoti abėcėlės tvarka. Visa medžiaga laikoma PIT patalpoje, atviroje ir klientams 

prieinamoje vietoje.  

Informacija apie asmeninius PIT klientų duomenis tretiems asmenis neskleidžiama. 

Informacija apie klientus teikiama tik apibendrinta. PIT klientams teikiamos individualios 

konsultacijos profesijų pasirinkimo, profesinių karjeros galimybių ir kt. tematika.  

Informacija apie PIT talpinama Kėdainių švietimo centro svetainėje 

www.centras.kedainiaui.lm.lt ir stende. Informacija apie PIT paslaugas skleidžiama mokinių 

tarpe, rajono bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir pedagogų tarpe įvairių pasitarimų, 

kvalifikacijos tobulinimo renginių metu.  

http://www.centras.kedainiaui.lm.lt/
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6. MOKYKLŲ APRŪPINIMAS MOKYKLINE DOKUMENTACIJA,  

NEMOKAMA LITERATŪRA IR KT. 

 

Kėdainių švietimo centras parengia Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

poreikių suvestinę dėl mokyklinės dokumentacijos ir pateikia užsakymą Švietimo aprūpinimo 

centrui (Geležinio Vilko – 12, Vilnius).  

Kėdainių švietimo centras nupirktą mokyklinę dokumentaciją parveža ir paskirsto 

rajono mokykloms. Už mokyklinę dokumentaciją apmoka Kėdainių švietimo centras). 

Mokyklinės dokumentacijos mokėtojas – Kėdainių švietimo centras  

Kėdainių švietimo centras iš Švietimo aprūpinimo centro parveža ir paskirsto 

rajono mokykloms nemokamą literatūrą: 2009 metais iš Švietimo aprūpinimo centro gauta 7680 

vnt. nemokamos literatūros leidinių (133 pavadinimų), už 38993,18 Lt.  

Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklos tiesiogiai iš leidyklų perka 

vadovėlius, jų komplektų dalis, kurie pristatomi į Kėdainių švietimo centrą, kuriame vadovėliai 

ar jų komplektų dalys perduodami mokyklų atstovams. Tai sudaro galimybę mokykloms 

vadovėlius ar jų komplektų dalis įsigyti mažesne kaina (netaikomas pristatymo į mokyklą 

mokestis). Priimamos knygos iš šių leidyklų: K.Mickevičiaus leidykla „Briedis“, UAB „Baltos 

lankos“, „Enciklopedija“, UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“, UAB „Kronta“, K. J.Vasiliausko 

įmonė „Lucilijus“, VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“, R. Smalsčio firma „Rosmos prekyba“, 

UAB „Presvika“, UAB „Šviesa“, BĮ UAB „TEV“, UAB „Tyto alba“,  UAB „Humanitas“, UAB 

„Litterula“, UAB „Rotas“, Leidykla „Žara“. 

 

 

7. KITA VYKDYTA VEIKLA 

 

7.1. Vykdytų projektų skaičius projektai 

 

Eil.

Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto pobūdis Finansavimo 

šaltinis 

Paramos 

suma Lt. 

1. „Ankstyvojo užsienio kalbų 

mokymo seminarai užsienio 

kalbų mokytojams“. 

30 akad. val. trukmės 

seminarų ciklas Kėdainių r. 

mokyklose dirbantiems 

anglų kalbos mokytojams.   

Pedagogų 

profesinės raidos 

centras. 

3 890,00 

2. „Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų 

įgyvendinimas“. 

2 seminarai mokyklų 

vadovams (12 val.) ir 

metodinių būrelių bei PPT 

specialistams (6 val.). 

Pedagogų 

profesinės raidos 

centras. 

2 178,00 

3. Seminarai „Lietuvių kalbos 

(gimtosios) brandos 

egzaminų teksto rašymo 

dalies kandidatų darbų 

vertinimo standartizavimas“. 

2 seminarai (12 akad. val.) 

Kėdainių rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytojams.  

Nacionalinis 

egzaminų 

centras. 

1600,00 

4. „Ir vėl kartu“. Vaikų vasaros dienos 

stovykla 2009 m. rugpjūčio 

17 – 26 d. Stovykloje 

dalyvavo 40 vaikų iš įvairių 

iš įvairių miesto mokyklų.  

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija. 

3000,00 Lt. 

5. „Laiptai šeimai“ (projekto 

vykdytojas – asociacija 

Bendruomenės iniciatyvų 

centras). 

Tikslinės psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencijos projektas. 

Projekto adresatas – 

socialinės rizikos šeimos 

(vaikai ir tėvai).  

Narkotikų 

kontrolės 

departamentas 

prie Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės. 

2000,00 Lt. 
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6. „Veiklūs lyderiai“ (projekto 

vykdytojas – asociacija 

Bendruomenės iniciatyvų 

centras). 

Jaunimo lyderių ruošimas 

darbui mokinių savivaldos 

institucijose. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija. 

1500,00 Lt. 

7. „Keisimės, kad keistume“. Moksleivių pilietinių 

įgūdžių stiprinimas siekiant 

aktyvesnio dalyvavimo 

mokyklos ir vietos 

bendruomenės gyvenime. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija. 

3400,00 Lt. 

8. Lietuvos mokinių konkurso 

„Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose. 

Zoninių „Saugus ratas“ 

varžybų organizavimas. 

Lietuvos mokinių 

informavimo ir 

techninės 

kūrybos centras. 

1200,00 Lt. 

9. 2008-2010 m. valstybinės 

svarbos projektas „Mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

 infrastruktūros plėtra“ 

(projekto partnerio teisėmis). 

Kėdainių švietimo centrui  

nupirkta kompiuterinė bei 

biuro įranga : foto aparatas, 

spausdintuvas. 

Pedagogų 

profesinės raidos 

centras (projekto 

vykdytojas). 

931,70 Lt.  

10. Valstybės planavimo 

projektas „Specialiųjų 

poreikių asmenų ugdymo(si) 

formų plėtra“ (projekto 

partnerio teisėmis). 

Kėdainių švietimo centro PPT 

specialistai (spec. pedagogas, 

psichologas, soc. pedagogas) 

dalyvavo konsultantų 

parengimo mokymuose (11-12 

mėn.); Kėdainių švietimo 

centro direktorius dalyvavo 

stažuotėje Jungtinėje 

Karalystėje, Prestone (09 

mėn.); Kėdainių r. 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas 

dalyvavo stažuotėje Olandijoje 

(11 mėn.).  

Specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos 

centras (projekto 

vykdytojas). 

- 

11. „Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų 

įgyvendinimas“. 

Gautas valstybės turtas -  

nešiojamas kompiuteris HP 

6735B (2 vnt.). 

Švietimo 

informacinių 

technologijų 

centras. 

3381,88 
(bendra likutinė 

vertė). 

12. „Suaugusiųjų pilietinio 

švietimo(si) programa 

CIVITAS“. 

Organizuojamos paskaitos 

diskusijos suaugusiems.  

Pilietinės 

visuomenės 

institutas 

- 

Iš viso: 23081,58 

 

2008 metais Kėdainių švietimo centras vykdė 10 lokalinių projektų. Šių projektų 

finansavimo šaltiniai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Pedagogų profesinės raidos 

centras, Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės 

kūrybos centras, Pilietinės visuomenės institutas.  

Vykdytų projektų tikslai bei pobūdis yra skirtingi ir susiję su keliamai prioritetais.  

Vykdant projektus atlikti įvairūs vaidmenys: projektų rengėjo, projektų vykdytojo, 

projektų partnerio. Projektinės veiklos efektyvumas yra tiriamas pagal konkrečiuose projektuose 

numatytą metodiką.  
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7.2. Naujos iniciatyvos ir veiklos 

 

Eil.  

Nr.  

Priemonės 

1. Dalyvavimas tarptautinėje programoje: 

2009 m. vasario mėn. Kėdainių švietimo centras  pradėjo vykdyti ilgalaikę, trijų lygių, 

tarptautinę programą „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“(toliau - TJA).  

Ši programa skirta Kėdainių rajono jaunuolių asmeninių ir socialinių įgūdžių lavinimui. 

Programa – tai neformaliojo ugdymo priemonė, padedanti jaunam žmogui prasmingai 

praleisti bei planuoti laiką, pasitikrinti savo galimybių ribas ir gauti įvertinimą 

(apdovanojimą) - tarptautinį sertifikatą. Programą remia Švietimo ir mokslo ministerija, o 

administruoja Tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Programos įgyvendinimą 

Kėdainių rajono savivaldybėje koordinuoja Kėdainių švietimo centro metodininkė Aušra 

Nesterovienė.  

2008 m. gruodžio 18 d. Kėdainių švietimo centrui buvo suteikta licencija vykdyti TJA 

programą. Į programą įsitraukė 37 rajono bendrojo lavinimo mokyklų (Kėdainių šviesioji 

gimnazija, Kėdainių J.Paukštelio pagrindinė mokykla, Kėdainių „Ryto“ vidurinė 

mokykla, Kėdainių „Atžalyno“ vidurinė mokykla, Kėdainių rajono Šėtos vidurinė 

mokykla). 

Programos pristatymas įvyko 2009 m. sausio mėn. (rajono moksleiviams ir 

pageidaujantiems pedagogams).   

2009 m. gegužės mėn. įvyko TJA programos informacinis seminaras Kėdainių profesinio 

rengimo centro pedagogams. 

2009 m. gruodžio mėn. Vilniuje 12-ai Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

mokinių buvo įteikti tarptautiniai sertifikatai, pažymintys apie suteiktą pirmąjį programos 

lygį.  

 

2. Kėdainių moksleivių akademija Civitas: 

Kėdainių moksleivių akademija Civitas – tai Pilietinės visuomenės instituto ir Kėdainių 

švietimo centro projektas, skirtas moksleivių pilietiškumo ir aktyvumo skatinimui. 

Kėdainių moksleivių akademija Civitas - neformali mokinių visuomeninio lavinimo 

mokykla. Pagrindinis Kėdainių moksleivių akademijos Civitas tikslas – organizuoti 

diskusijas Lietuvos politinių realijų, tarptautinės politikos, žiniasklaidos, kultūros bei 

meno temomis.    

Planuojama kartą per mėnesį organizuoti paskaitas - diskusijas, kuriose kviestiniai 

lektoriai skaitys pranešimus ir skatins moksleivius diskutuoti.  Šių renginių metu 

siekiama, kad moksleiviai turėtų galimybę: 1) daugiau sužinoti apie Lietuvą ir pasaulį bei 

mūsų visuomenei svarbius politikos ir kultūros dalykus; 2) susitikti, klausyti ir dalintis 

idėjomis su bendraamžiais ir žinomais visuomenės žmonėmis (universitetų dėstytojais, 

profesoriais, žurnalistais, kultūros ir meno kritikais, valstybės politiką formuojančiais 

asmenimis) aktualiomis temomis bei klausimais; 3) išmokti diskusijų moderavimo, 

viešojo kalbėjimo, kritinių straipsnių rašymo bei išmėginti tai praktikoje. 

Kėdainių moksleivių akademijos Civitas nariams, studijavusiems akademijos veikloje, 

bus išduoti Pilietinės visuomenės instituto pažymėjimai.  

2009 m. gruodžio 3 d. įvyko Kėdainių moksleivių akademija Civitas atidarymas, kuriame 

dalyvavo rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Paskaitą „Jaunimas ir Lietuvos 

reikalai: kodėl verta jais rūpintis?“ skaitė bei diskusijai kvietė Pilietinės visuomenės 

instituto direktorius dr. Darius Kuolys.   

 

 

____________________ 


