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1. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Pavadinimas - Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba). 

Kodas – 191721865.  

Adresas: Josvainių g. 40, 57265 Kėdainiai; tel.5 25 44; el.p. sekretore@centras.kedainiai.lm.lt    

Įsteigimo data – 1994 m.  

Veiklos rūšys: specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, pagalba mokyklai ir mokytojui, 

psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, profesinis orientavimas ir švietimo 

informacinė pagalba, švietimui būdingų paslaugų veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, 

švietimas, kultūrinis švietimas, nuosavo arba nuomojo nekilnojamojo turto nuoma ir 

eksploatavimas. 

Vadovas – Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 

15 metų (bendras vadybinio darbo stažas – 24 metai).   

2009 m. gruodžio 28 d. ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2804 Tarnyba akredituota. 

 

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

2.1. Pagrindinės Tarnybos specialistų atliekamos funkcijos:  

 organizuojama ir vykdo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų,  mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimą;  

 koordinuoja ir organizuoja rajono pedagogų metodinę veiklą, teikia metodinę ir kitą 

pagalbą pedagoginiams darbuotojams;  

 įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, 

asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį 

ugdymą;  

 teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, 

specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 

21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų pedagoginiams 

darbuotojams;  

 organizuoja Kėdainių rajono mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus;  

 organizuoja švietimo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija ir nemokama 

literatūra. 

2.2. Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius 2014 metais: 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Metodininkės 5 5 

3.  Specialioji pedagogė  1 1 

4.  Logopedė  1 1 

5.  Psichologė 1 1 

6.  Socialinė pedagogė 1 1 

7.  Neurologas 0,5 1 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 1 

10.  Raštvedė 1 

11.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. klausimais 0,5 1 

12.  Darbininkas 0,5 

13.  Valytoja 1 1 

Viso: 14,75 15 

mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=70071&Zd=%2Bpedag%2B%2Bpsicholog%2B%2Btarnyb%2B%2Bpavyzd%2B%2Bnuost&BF=4#65z#65z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=70071&Zd=%2Bpedag%2B%2Bpsicholog%2B%2Btarnyb%2B%2Bpavyzd%2B%2Bnuost&BF=4#66z#66z
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Visi pedagoginiai darbuotojai (5 metodininkai, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, 

soc. pedagogas), neurologas, direktorius turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Penki 

specialistai yra įgiję edukologijos magistro laipsnį, du specialistai - metodininko kvalifikacinę 

kategoriją. 2014 m. viena specialistė (socialinė pedagogė) įgijo vyr. soc. pedagogė kvalifikacinę 

kategoriją.   

2014 m. visi pedagoginiai darbuotojai, vyr. buhalterė dalyvavo mokymuose. Direktorius su 

darbuotojais aptardavo jų asmeninius tobulėjimo planus, derindavo juos su Tarnybos keliamais 

tikslais bei uždaviniais, o grįžus iš mokymų kartu aptardavo kaip įgyta kompetencijas pritaikys 

tiesioginiame darbe.  

Visi Tarnybos  darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais, metodinėmis ir kitomis 

darbui reikalingomis priemonėmis. Visi kompiuteriai turi prieigą prie interneto.  

Buhalterinė apskaita kompiuterizuota (VSAKIS). 

Tarnyba patikėjimo teise disponuoja pastatu (Josvainių g. 40, Kėdainiai), kuris 2007 m., 

įgyvendinant valstybinės svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“, buvo 

renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų mokymosi reikmėms. Pastato patalpos 

atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus. Patalpų estetinė būklė gera. Pastatas saugomas.   

Turima techninė įranga bei priemonės: kompiuteris – 27 vnt.; spausdintuvas - 10 vnt.; skeneris - 

3 vnt.; kopijavimo aparatas – 2 vnt.; kompiuterinis projektorius - 4 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). 

 

 

3. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

3.1. Tarnybos asignavimai, valdomas ilgalaikis turtas.   

Tarnybos direktorius, kartu su vyr. buhaltere, planavo asignavimus ir vykdė išlaidas, organizavo 

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus, išsinuomoto, gauto 

panaudos pagrindais, inventorizaciją, vykdė turto nurašymo ir kitų komisijų priežiūrą.  

2014 m. Tarnybos asignavimai (tūkst. Lt.):  
 

Iš  

viso: 

Mokinio krepšelio lėšos Iš  

viso: 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Paja

mos iš 

patalp

ų 

nuom

os 

Pajamo

s iš 

atsitikti

nių 

paslaug

ų 
PPT Iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

Iš jų 
soc. 

draudi

mo 
įmokos 

Valsty
binių ir 

brando

s 
egzami

nų 

vykdy
mui 

VšĮ 
„Mažyl

ių 

akade
mija“ 

Iš jų     
darbo 

užmo-

kestis 

Soc. 
drau-

dimo 

įmokos 

Prie-
kėms ir 

pasalu-

goms 

Planas Planas su  
likučiu 

praeitų 

metų 

267,9 231,1 177,3 54,8 25,5 11,3 295,4 208,7 60,7 26,0 3,0 58,4 

 

 

 

Tarnybos valdomas ilgalaikis turtas patikėjimo teise (tūkst. Lt.): 
 

 
Iš viso: 

Patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas Pagal panaudos 

sutartis Valstybės 

lėšų 

Europos Sąjungos lėšų  Savivaldybės 

lėšų 

 

415,3 

 

73,1 

 

51,3 

 

285,1 

 

5,8 
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4. PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS 

 

4.1. Formalūs ir neformalūs ryšiai.  

Tarnyba:  

 palaikė glaudžius ryšius su visomis Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigomis 

(konsultavimas, paskaitos);  

 tarpininkavo pasirašant sutartis su verslo įmonėmis dėl mokinių profesinio veiklinimo 

(11 sutarčių);  

 dalyvavo Lietuvos švietimo centrų asociacijos veikloje (direktorius yra valdybos 

narys);  

 bendradarbiavo su Kėdainių r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų ir Kėdainių 

bendrojo ugdymo įstaigų vadovų asociacijomis;  

 palaikė ryšius su Švietimo plėtotės centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centru, Ugdymo plėtotės centru, Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centru.  

Tarnyba dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centro vykdomuose projektuose ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra" ir 

„Specialiųjų mokymo priemonių rengimas". Informacija apie Tarnybą skleidžiama interneto 

svetainėje www.centras.kedainiai.lm.lt , stenduose, susitikimuose su klientais.    

 

 

5. VEIKLOS REZULTATAI:  

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS(IS) 

 

5.1. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, valandų ir dalyvių skaičius:  
 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

forma 

Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 125 826 3361 

Kursai 8 360 62 

Paskaitos 35 105 745 

Edukacinė išvyka 1 3 37 

Gerosios patirties renginys 9 65 505 

Kita 

 
4 24 220 

Iš viso: 182 1383 4930 

Priedas 1. Seminarų, paskaitų, kursų, edukacinių išvykų, gerosios patirties renginių temos. 

 

5.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir 

klientų darbo vietose, skaičius: 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio forma Tarnybos 

patalpose 

Klientų darbo 

vietose 

Kita 

Seminarai 31 88 6 

Kursai 8   

Paskaitos 10 24 1 

Edukacinė išvyka  1  

Gerosios patirties renginys 2 7  

Kita  4  

Iš viso: 51 124 7 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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5.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 

 
9 54 220 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

 
2 12 59 

Pradinio ugdymo pedagogai 

 
4 24 81 

Pagrindinių, vidurinio ugdymo, gimnazijų dalykų 

mokytojai 
58 380 1513 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
11 70 225 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 

 
6 36 132 

Mokyklų bendruomenės, komandos 

 
17 132 649 

Specialiojo ugdymo pedagogai 

 
2 12 59 

Profesijos mokytojai 

 
3 18 50 

Kiti  

 
13 88 373 

Iš viso: 125 826 3361 

 

5.4. Kursų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Kursų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ugdymo įstaigų pedagogai 6 280 60 

Kita 2 80 2 

Iš viso: 8 360 62 

5.5. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 6 20 152 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai - - - 

Pradinio ugdymo pedagogai 2 5 28 

Pagrindinių, vidurinio ugdymo, gimnazijų dalykų 

mokytojai 
15 42 277 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
- - - 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 2 5 42 

Mokyklų bendruomenės, komandos 3 9 111 

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 2 23 

Profesijos mokytojai 1 3 25 

Kiti 5 19 87 

Iš viso: 35 105 745 
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5.6. Edukacinių išvykų tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Skaičius Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 

 
1 3 37 

 

5.7. Gerosios patirties renginių dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Gerosios 

patirties 

renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 6 38 

Pradinio ugdymo pedagogai 3 18 87 

Pagrindinių, vidurinio ugdymo, gimnazijų 

dalykų mokytojai 
7 53 467 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 6 44 

Kiti 1 6 89 

Iš viso: 13 89 725 

 

5.8. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: 
 

Lektoriai Semi-

narų  

Kursų  Pas-

kaitos 
Eduka

cinės 

išvykos 

Gerosios 

patirties 

renginių  

Viso 

Tarnybos specialistai 

 
9 9 7 - - 25 

Mokytojai praktikai 

 
161 5 43 2 70 281 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo 

institucijų mokslininkai dėstytojai 
5 - 2 - 2 9 

Ministerijų, savivaldybių ir kitų 

valstybės institucijų darbuotojai 
17 - 1 - 3 21 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai 

29 - 2 - 1 32 

Kiti: UAB, VšĮ ir pan. 32 - 13 - 19 64 

Lektoriai iš užsienio šalių 2 - - - 3 5 

Iš viso: 255 14 68 2 98 437 

 

5.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių programų rengėjai: 
 

Programų rengėjai Programų 

skaičius 

Mokytojai praktikai 166 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai 4 

Ministerijų, savivaldybių administracijų ir kt. darbuotojai 13 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui 17 
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Tarnybos specialistai 18 

Kiti 9 

Iš viso: 227 
 

 

5.10. Rajono metodinių būrelių pasitarimų skaičius: 
 

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 2 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 2 

Pradinio ugdymo mokytojų 4 

Etikos mokytojų 1 

Tikybos mokytojų 1 

Lietuvių kalbos mokytojų  1 

Anglų kalbos mokytojų 1 

Rusų kalbos mokytojų 1 

Vokiečių kalbos mokytojų 3 

Istorijos mokytojų 3 

Geografijos mokytojų 2 

Matematikos mokytojų 1 

Informacinių technologijų mokytojų 4 

Chemijos mokytojų 1 

Fizikos mokytojų 1 

Biologijos mokytojų 1 

Technologijų mokytojų 1 

Dailės mokytojų 3 

Muzikos mokytojų  1 

Kūno kultūros mokytojų 3 

Socialinių pedagogų 5 

Specialiųjų pedagogų 7 

Logopedų 4 

Psichologų 10 

Karjeros koordinatorių 4 

Direktorių pavaduotojų 1 

Iš viso: 68 

 

5.11. Surengtos parodos: 
 

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas 

1.  Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbų paroda „Tolerancijos gėlė“. 

Parodą parengė  Kėdainių l/d „Žilvitis“ pedagogų komanda. 

2.  Kalėdinio atviruko konkurso  „Atvirukas – linkėjimas“ gražiausių darbų paroda. 

3.  Mokinių darbų paroda „Mokslininko portretas. Reikšmingiausi mokslo išradimai ir 

atradimai“. Rengėjai: Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos direktorės 

pavaduotoja Jolita Gaučienė, mokytoja Asta Juchnevičienė, pradinių klasių mokytojų 

komanda. 
 

4.  Tėvų ir vaikų foto darbų paroda „Pasaulis vaikų ir suaugusiųjų akimis“. Parodą 

parengė: vyr. auklėtoja Gražina Žiužnienė, vyr. auklėtoja Marytė Mockienė, Kėdainių  
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m/d „Puriena“. 

5.  Mokinių darbų paroda „Bateliai, parodykit kelią...“ Integruotas lietuvių kalbos ir dailės 

projektas. Organizatorės:  mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, mokytoja 

metodininkė Eglė Kirsienė, mokytoja metodininkė Vaida Krasauskienė, vyresnioji 

mokytoja Jolanta Adukauskienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė  mokykla. 

6.  Kėdainių m/d „Puriena" pailgintos dienos moksleivių kūrybinių darbų paroda: „Vilnos 

pokštai“. Parodą parengė:  Sandra Sagatienė, Kėdainių m/d  „Puriena“, pailgintos 

dienos grupės auklėtoja. 

7.  Lėlių paroda „Seku, seku pasakaitę“. Parodą parengė:  vyr. auklėtoja Vilma Jasenkaitė, 

vyr. auklėtoja Gražina Žiužnienė, vyr. auklėtoja Nijolė Satkauskienė, vyr. auklėtoja 

Gitana Juodienė, vyr. auklėtoja Rita Vigelienė, meninio ugdymo pedagogė Dalytė 

Ivoškienė, Kėdainių m/d  „Puriena. 
 

8.  Kėdainių m/d „Puriena" pailgintos dienos moksleivių kūrybinių darbų paroda „Vilnos 

pokštai“. Parodą parengė  pailgintos dienos grupės auklėtoja Sandra Sagatienė, 

Kėdainių m/d  „Puriena“. 

9.  Šėtos socialinio centro ir Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyriaus 5-

6 metų vaikų piešinių paroda „Kaip surasti Lietuvą“. Parodą parengė: vyr. 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Vacebienė; priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė metodininkė Jūratė Karanauskienė; auklėtoja metodininkė Audra 

Falkauskienė; vyr. auklėtoja Gražina Kulnickienė.  

10.  Foto darbų paroda „Akimirkos iš kelionės į Bračiano (Italija) festivalį“. Parodą parengė 

vyr. mokytojas Vilmantas Jasiulevičius, Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinė mokykla. 

11.  Kėdainių m/d „Puriena“ „Ąžuoliukų“ grupės vaikučių  ir jų tėvelių  kūrybinių darbelių 

paroda: „Gėlės mamai“. Parodą parengė -  vyresnioji auklėtoja Gitana Juodienė, 

Kėdainių m/d  „Puriena“. 

12.  Foto darbų paroda „Akimirkos iš kelionės į Bračiano (Italija) festivalį“. Parodą parengė 

- vyr. mokytojas Vilmantas Jasiulevičius, Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinė 

mokykla. 

13.  Kėdainių m/d „Puriena“ 3 – 4 klasių mokinių tapybos smėliu darbų paroda: „Mano 

mielas atspindys“. Parodą parengė: mokytoja Rasa Juknevičienė, Kėdainių m/d  

„Puriena“; vyr. mokytoja Dalia Ona Urbienė, Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla. 

14.  Kėdainių m/d „Puriena“ 3 – 4 klasių mokinių tapybos smėliu darbų paroda: „Mano 

mielas atspindys“. Parodą parengė: mokytoja Rasa Juknevičienė, Kėdainių m/d  

„Puriena“; vyr. mokytoja Dalia Ona Urbienė, Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla.                                                

15.  Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių 

darbelių paroda „Rudens spalvų žaismas“. Parodą parengė: mokytoja metodininkė 

Danguolė Tumėnienė, mokytoja metodininkė Jūratė Daugnorienė, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto mokykla.                                                         

16.  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamo projekto „Padėkime 

augti sveikais“ vaikų kūrybinių darbelių paroda. Parodą parengė: vyr. auklėtoja 

Genovaitė Cinkuvienė  Kėdainių l/d  „Vyturėlis“.                                                        

17.  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamo projekto „Padėkime 

augti sveikais“ vaikų kūrybinių darbelių paroda. Parodą parengė: vyr. auklėtoja 

Genovaitė Cinkuvienė  Kėdainių l/d  „Vyturėlis“.                                                        

18.  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamo projekto „Padėkime 

augti sveikais“ vaikų kūrybinių darbelių paroda. Parodą parengė: vyr. auklėtoja 

Genovaitė Cinkuvienė  Kėdainių l/d  „Vyturėlis“.                                                        

19.  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamo projekto „Padėkime 

augti sveikais“ vaikų kūrybinių darbelių paroda. Parodą parengė: vyr. auklėtoja 
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Genovaitė Cinkuvienė,  Kėdainių l/d  „Vyturėlis“.                                                        

20.  Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių 

darbelių paroda „Rudens spalvų žaismas“. Parodą parengė: pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Danguolė Tumėnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė 

Daugnorienė.                                                                                     

21.  Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogų, vaikų ir tėvelių kūrybinių darbelių paroda 

„Linksmieji pieštukai“. Parodą parengė: ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 

Genovaitė Cinkuvienė, socialinė pedagogė Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d  

„Vyturėlis“.                                                                                   

22.  Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos konkurso „Vanduo ir jo 

naudojimas 2014“ mokinių foto nuotraukų paroda. Parodą parengė: vyresnioji mokytoja 

Jūratė Kačinskienė, mokytoja metodininkė Laima Pauliukevičienė, mokytoja 

metodininkė Marija Burneikienė, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto mokykla.   

23.  Vaikų piešinių konkurso „Lietuvos vandens telkiniai“, vykusio Kėdainių m/d „Puriena, 

darbelių paroda. Parodą parengė: mokytoja Rasa Juknevičienė, mokytoja metodininkė 

Renata Zigmantavičienė, Kėdainių m/d „Puriena“. 

24.  Pirštininių lėlių, skirtų specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kūrybingumo ugdymui 

pasakomis-vaidinimais, paroda (Kėdainių l/d „Vyturėlis” projektas „Įsivaizduok ir 

pavaizduok”).  Parodą parengė: vyresnioji auklėtoja Genovaitė Cinkuvienė, vyresnioji 

auklėtoja Nijolė Lisauskienė, spec. pedagogė metodininkė Rasa Merkelienė; Kėdainių 

l/d  „Vyturėlis“.                                                 

25.  Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Iš dailės 

pamokų archyvo”. Parodą parengė:  mokytoja metodininkė  Aušra Žemaitienė, 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazija.   

 

5.12. Ugdymo įstaigų organizuoti atviri renginiai: 
 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Atvira pamoka, skirta K.Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms: „Ar aktualūs mums 

šiandien Donelaičio pamokymai?“ (Šviesiojoje gimnazijoje).  

2.  Edukacinė pamoka netradicinėje aplinkoje „Keliaujame ir mokomės“ (Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokykla ir Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazija).  

3.  Atviros pamokos Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje:  

 integruota fizikos ir biologijos pamoka III klasei „Paviršiaus įtempio ir kapiliarinių 

reiškinių pritaikymas buityje“;  

 anglų kalbos pamoka III klasei ,,Žinių pristatymas“;  

 etikos pamoka III klasei „Lietuvio tapatybės vingiai“;  

 integruota lietuvių kalbos ir teatro pamoka III klasei ,,Kaip apie meilę kalba Vaižgantas 

apysakoje ,,Dėdės ir dėdienės“;  

 geografijos pamoka I klasei ,,Gyventojų migracijos“;  

 integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka I klasei ,A. Baranausko ,,Anykščių šilelis'' - 

himnas gamtai, suvirpinantis žmonių sielas'';  

 integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka IV klasei ,,Neformalus laiškas. Laiškas kaip 

istorinis šaltinis“.  

4.  Konferencija, skirta Adelės Dirsytės 105-osioms gimimo metinėms (Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija). 

5.  Tarptautinis moksleivių integruotas dailės ir technologijų konkursas „Skirtukas knygai“, 

skirtas K.Donelaičio 300 - ioms gimimo metinėms paminėti. 
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6.  Tarptautinio projekto „Paukščių metai“ renginys, skirtas K. Donelaičio 300-osioms 

metinėms.  

7.  „Gandrai, gandrai ga ga ga-tavo pati ragana...“. 

8.  Kalbos dienos šventė „Įauskim į juostą lietuvišką žodį“. 

9.  Šventė: „Šachmatų karaliaus rinkimai“. 

10.  Susitikimas su buvusiais abiturientais Kėdainių rajono Šėtos gimnazijoje: „Sugrįžk į 

mokyklą“. 

11.  Vaikų sportinės žaidynės „Linksmosios estafetės“. 

12.  Būsimųjų trečiokų diena Kėdainių rajono Šėtos gimnazijoje 

13.  Rajoninės žaidynės „Draugystės tiltai“. 

14.  Muzikinis  projektas ikimokyklinio ugdymo įstaigų etnografiniams ansambliams: „Ei, 

mažiukai, duokim garo“. 

15.  Atvira integruota lietuvių literatūros ir istorijos pamoka Kėdainių rajono Josvainių 

gimnazijos, Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos 11 klasių mokiniams, 

skirta Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo jubiliejui. 

16.  Gavėnios rekolekcijos „Tyloje su Jėzumi“.  

 

 

6. VEIKLOS REZULTATAI:  

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

6.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas: 
 

 Įvertinimų skaičius 

 

Atlikta  specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų 

 

154 

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų  

 

15 

Viso: 169 

 

6.2. Pedagoginis psichologinis konsultavimas: 
 

Klien

tų 

grupė 

Klientų skaičius 
 

Specialiojo 

pedagogo 

Logopedo Psichologo Soc. pedagogo 

PPT Moky

kloje 

el. p./ 

tel. 

PPT Moky

kloje 

el. p./ 

tel. 

PPT Mokyk

loje 

el. p./ 

tel. 

PPT Mokyk

loje 

el. p./ 

tel. 

Mokyt

ojai 
18 

 

- 48 - - - 18 4 12 3 - 2 

Švieti

mo 

pagalb

os 

speciali

stai 

132 - 154 20 10 10 9 14 - 15 8 22 

Švieti

mo 

įstaigų 

vadova

i 

12 - 23 - - -   2 - - - 
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Tėvai 163 

 

- - 100 - - 104 11 9 144 6 9 

Vaikai/ 

mokini

ai 

6 - - 5 - - 137 - - 6 - - 

Kiti - - - - - - - - - - - 20 

Iš 

viso: 

331 - 225 125 10 10 268 29 23 168 14 53 

6.3. Psichologinės pagalbos teikimas: 
 

Problema Konsultaci-

jų skaičius 

Elgesio ar/ir emocijų (hiperaktyvumo sutrikimas, depresiškumas, prislėgtumas, 

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

pervargimas, neklusnumas, melavimas, manipuliavimas, vagiliavimas, 

pabėgimai, perdėtas prieraišumas, piktnaudžiavimas kvaišalais ir pan.) 

31 

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

šeimos narių; vienišumas) 

94 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, motyvacijos stoka ir kt.) 118 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis elgesys, netektys, skyrybos, 

socialinis ir/ar psichologinis apleistumas, fizinė ar psichologinė atskirtis nuo 

tėvų) 

10 

Klinikinės (neurozės (tikai, enurezė, įkyrumai, isterinės reakcijos ir kt.), 

depresija, elgesio sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, nerimo sutrikimas, 

potrauminio streso sindromas, priklausomybės ir kt.) 

20 

Asmenybės savęs pažinimo ir augimo (savivertė, savęs pažinimas ir saviugda) 6 

Kita 4 

Iš viso: 283 

 

6.4. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas:  
 

Problema Pratybų skaičius 
spec. pedagogo logopedo 

Intelekto sutrikimai 7 pratybos  

Mokymosi sunkumai  8 pratybos 

Iš viso: 7 8 

 

6.5. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas: 
 

Eil. 

Nr. 

Problemos Trukmė 

1. Diagnostinis – konsultacinis darbas 168 val. 

2. Metodinė – šviečiamoji veikla 40 val. 

3. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas:  

 su ugdymo įstaigomis 

 seniūnijų socialiniais darbuotojais su rizikos šeimomis 

 visuomenės sveikatos biuru 

 bendruomenės socialiniu centru 

 profesinio rengimo centru 

 teritorine darbo birža 

 

40 val. 

20 val. 

16 val. 

8 val. 

4 val. 

4 val. 
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 vaikų globos namais 

 nevyriausybinėmis organizacijomis 

 vaiko teisių apsaugos skyriumi 

 socialinės paramos skyriumi 

3 val. 

4 val. 

2 val. 

4 val. 

4. Prevencinė veikla: ikimokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėvams 

prevencinis projektas. 

5 mėn. 

5. Kita: darbas psichologinės pagalbos telefonu. nuolat 

Iš viso: 311 

6.6. Grupių vedimas: 
 

Eil. 

Nr. 

Grupės pavadinimas  Specialistas Skaičius 

Dalyviai Valandos 

1.  Saugumo įgūdžių lavinimo grupė 1 - 4 klasių 

globos namų auklėtiniams 

psichologė 8 12 

 

6.7. Metodinė veikla: 
 

Priemonės Priemonių skaičius 

Tarnybos patalpose Kitose įstaigose 

Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinės 

grupės veikloje 

6 4 

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų 

metodinės grupės veikloje 

5 - 

Dalyvavimas miesto/rajono logopedų metodinės grupės 

veikloje 

5  

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinės grupės veikloje 

- - 

Dalyvavimas miesto/rajono socialinių pedagogų 

metodinės grupės veikloje 

3 4 

Dalyvavimas mokyklų VGK pirmininkų metodinės 

grupės veikloje 

1 - 

 

6.8. Pedagoginis psichologinis švietimas: 
 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 
 

spec.pedagogo logopedo psichoogo soc. pedagogo 

Seminarai  (trukmė –ne mažiau 

6/8 val.) 
 

Mokytojams 2 2 3 - 

Paskaitos/Pranešimai   

Tėvams - - 4 6 

Vaikams - - 2 - 

Mokytojams - - - 3 

Švietimo pagalbos specialistams - - 3 2 

Straipsniai 

spaudoje/internete 

- - - 2 
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6.9. Prevencinė veikla: 
 

Priemonės Priemonių skaičius 

Tarnybos patalpose Kitose įstaigose 

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio 

darbo koordinavimo grupės veikloje 

- Psichologė dalyvavo 

savivaldybės administracijos 

prevencinio darbo 

koordinavimo grupės veikloje. 

Specialistų inicijuoti ar įgyvendinti projektai - 1 

Specialistų dalyvavimas kitų institucijų 

įgyvendinamuose projektuose 

- 1 

Vaiko minimalios priežiūros priemonių 

vykdymas 

1 2 

 

6.10. Kita veikla: 
 

Veikla Priemonių skaičius 

Specialioji pedagogė dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centro vykdomame projekto ,,Specialiųjų mokymo 

priemonių rengimas“ II etape. 

nuolat 

Specialioji pedagogė dalyvauja Olweus patyčių ir smurto 

prevencijos programoje. 

nuolat 

Specialioji pedagogė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje  

Šiauliuose “Mokytojo ugdymas inkliuzinei mokyklai”. 

1 

Socialinė pedagogė dalyvavo:  

 projekte “Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, 

II etapas”; 

 projekte “Telkiamės skurdo mažinti”; 

 mokymuose prievartos prieš vaikus artimoje aplinkoje 

prevencijos ir pagalbos klausimais;  

 socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje (soc. 

pedagogė yra metodinio būrelio tarybos narė);  

 socialinių pedagogų apdovanojimo atrankos komisijoje. 

 

1 

 

1 

1 

 

5 

 

1 

Psichologė dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

finansuojamame projekte “Padėkime augti sveikais”. 

3 

 

 

7. VEIKLOS REZULTATAI: 

MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

7.1. Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kt. renginių skaičius: 
 

Eil

Nr 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Pastabos 

1.  3-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 1 respublikos 

etapas 

2.  20 – oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada 8 zonos etapas 

 

3.  63 – oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada ( 9 - 12 kl.) 37 rajono etapas 
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4.  47– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 

 

24 rajono etapas 

5.  52 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 

 

30 rajono etapas 

 

6.  62-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 

 

26 rajono etapas 

7.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 

 

15 rajono etapas 

 

8.  Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada 30 rajono etapas 

 

9.  20-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada 23 rajono etapas 

 

10.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada  klasių mokiniams 15 rajono etapas 

 

11.  21-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada 

4 rajono etapas 

 

12.  24-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

 

19 rajono etapas 

13.  26- oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 

 

12 rajono etapas 

14.  46 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 10 rajono etapas 

15.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 8 kl.; 9 – 

12 kl.) 

31 rajono etapas 

 

16.  43 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas 29 rajono etapas 

17.  25 –oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 11 rajono etapas 

18.  1 - 4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“ 

 

8 zonos etapas 

19.  6-12 kl. mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas 

 

14 rajono 

konkursas 

20.  Užsienio kalbų konkursas „Europietiškos dainos fiesta 2014“ 

 

39 rajono 

konkursas 

21.  4- ų klasių mokinių matematikos olimpiada 

 

28 rajono 

konkursas 

22.  7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada  

 

23 

 

rajono 

konkursas 

23.  5 - 8 klasių mokinių matematikos olimpiada 

 

71 rajono 

konkursas 

24.  5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada 

 

44 rajono 

konkursas 

25.  8 - ų klasių mokinių chemijos olimpiada  

 

25 rajono 

konkursas 

26. 

 

7-8 – ųjų klasių mokinių biologijos olimpiada  

 

18 rajono 

konkursas 

27. 

 

1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas  

 

39 rajono 

konkursas 

28. 8 – ų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada  

 

12 rajono 

konkursas 

29. 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas 13 rajono 

konkursas 

30. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra-2014“ 870 rajono etapas 

31. 2-4 klasių mokinių diktanto konkursas 70 rajono 

konkursas 
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32. 2-4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas 103 rajono 

konkursas 

33. 8 - ų klasių mokinių  lietuvių kalbos diktanto konkursas  

 

30 rajono 

konkursas 

34. Šalies moksleivių foto darbų konkursas „Vanduo ir jo 

naudojimas-2014“ 

12 rajono etapas 

Iš viso: 1744  

7.2. Rajono mokinių tarybos veikla, renginiai mokiniams: 
 

Eil. 

Nr.  

Mokymai, diskusijos 

1.  Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių konferencija „Sąjūdžio veikla 

Kėdainių krašte“.   

2.  Mokymai Kėdainių rajono 9-12 klasių mokiniams „Interneto technologijos“ (8 

užsiėmimai). 

3.  Popietė VšĮ  „Laiptai į viltį“ nariams: „Aš ir mano vertybės“. 

4.  Protų mūšis: Kėdainių „Ryto“, Juozo Paukštelio, ir „Aušros“  sveikatinimo  ir sporto 

pagrindinių mokyklų 6 klasių mokiniams. 

5.  Protų mūšis: Kėdainių „Ryto“, Juozo Paukštelio, ir „Aušros“  sveikatinimo  ir sporto 

pagrindinių mokyklų 7 klasių mokiniams. 

6.  Protų mūšis: Kėdainių „Ryto“, Juozo Paukštelio, ir „Aušros“  sveikatinimo  ir sporto 

pagrindinių mokyklų 8 klasių mokiniams. 

7.  Paskaita - diskusija „Lietuvių tarmės ir žargonai“. 

8.  Viktorinos „Irkis gilyn“ III etapas. 

9.  Akcija „Ar aš moku rašyti lietuviškai?“. 

10.  Seminaras rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų  nariams: „ES programos 

„Erasmus+ Veiklus jaunimas galimybės ir reikalavimai projektams“. 

11.  Moksleivių savivaldos institucijų forumas rajono ugdymo įstaigų savivaldų komandoms. 

12.  Rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų  pirmininkų pasitarimas dėl Vadovų 

klubo steigimo.  

13.  Rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų sąskrydis. 

14.  Mokymai mokiniams: „Darbas komandoje. Komandinio darbo principai, vaidmenys. 

Savanoriška veikla ir pagrindiniai jos principai“. 

15.  Moksleivių savivaldos institucijų forumas rajono ugdymo įstaigų savivaldų komandoms. 

16.  Kėdainių rajono mokinių tarybos pasitarimas. 

17.  Užsiėmimai su vaikais: 

„Smagios mankštelės. Kūrybinių – pažintinių gebėjimų lavinimas”. 

18.  Kūrybinių komandų mokymai projekto dalyviams: „Kūrybinės užduotys, žaidimai. 

Lyderystė ir kūrybiškumo ugdymas“. 

19.  Rinkimų į Lietuvos mokinių parlamentą 2-asis etapas. 

20.  Rankų darbo popieriaus gamyba. 

21.  Piešimo ant stiklo terapijos užsiėmimai.  

22.  Emocijų kontrolės įgūdžių lavinimas. Piešimo smėlyje terapija 
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23.  „Koliažas - savęs išraiškos priemonė dailės terapijos praktikoje“. 

24.  Konferencija 1-4 klasių mokiniams: 

,,Fiziškai aktyvus gali būti kiekvienas”, skirta Vaikų sveikatos metams pažymėti. 

25.  Lietuvos ateitininkų federacijos narių susitikimas su Kėdainių rajono gimnazijų 

mokiniais ir mokytojais. 

26.  Klausimėlis Kėdainių rajono gyventojams:  

„Ką žinai apie savanorystę?“. Filmuotos medžiagos peržiūra.   

27.            Paskaita Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: 

        „Mano sėkmės istorija”. 

28.  Mokymai   VšĮ   „Laiptai į viltį“ nariams:  

„Koliažas - savęs išraiškos priemonė dailės terapijos praktikoje”. 

29.  Respublikinės priešmokyklinio ugdymo vaikų sportinės žaidynės „Nykštukų šėlsmas“, 

skirtos futbolo dienai paminėti. 

30.  Konkursas Kėdainių rajono mokyklų - darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų 2 - 5 klasių 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių „Gražiausia rašysena“. 

31.  Respublikinė mokinių konferencija „Atraskime ir supraskime Donelaitį”. 

32.  Respublikinis muzikos festivalis „Žiemos mozaika”. 

33.  Priešmokyklinių grupių auklėtinių darbų paroda “Kalėdinis atvirukas”. 

34.  8 - 9 klasių mokinių komandų vokiečių kalbos renginys „Švęskime vokiškai“.  

35.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų interaktyvi viktorina, skirta Kovo 11-ajai,  „Kaip surasti 

Lietuvą?“ Kėdainių r. Šėtos socialinio ugdymo centre ir Kėdainių r. Akademijos 

gimnazijos „Kaštono“ skyriuje. 

36.  Mažųjų skaitovų poezijos šventė „Vyturio giesmė pavasariui“ Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

37.  Pradinio ugdymo mokinių kapelų šventė ,,Raiba paukštele, pačiulbėk“. 

38.  Kėdainių mokyklų darželių ir Vilainių seniūnijoje esančių skyrių 4 klasių mokinių 

kvadrato varžybos. 

39.  Renginys: „Kolekcininkų šventė“. 

40.  Mokinių foto darbų paroda Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinėje mokykloje: „Aš ir 

profesija“. 

41.  Sveikatingumo diena „Mažasis Olimpas 2014“. 

42.  Atviros veiklos Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyriuje: „Veiklų 

organizavimas lauke ir netradicinėse aplinkose“. 

43.  Projektas skirtas Europos sveikos mitybos dienai: „Sveikesnio pasirinkimo link“. 

44.  Piešinių konkursas Kėdainių rajono pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikams: „Lietuvos vandens telkiniai“. 

45.  Seminaras Kėdainių r. Akademijos gimnazijos ,,Kaštono“ skyriaus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių tėvams: 

,,Į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas“. 

46.  Rajono specialiųjų poreikių mokinių talentų popietė „Ir aš galiu“. 

 

 

8. VEIKLOS REZULTATAI: UGDYMAS KARJERAI 

 

8.1. Darbas su mokiniais: 
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Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Mokymai Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos mokiniams: „Aš planuoju savo ateitį“. 

2.  Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokiniams: „Aš planuoju savo ateitį“. 

3.  Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokiniams: „Ugdymas karjerai: interesų 

profilis, konsultavimas“. 

4.  Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos IV klasių mokinių ir  tėvų susitikimas su Kauno 

technologijos universiteto priėmimo skyriaus vadove Rūta Ivaškiene: „2014m. stojimo 

sąlygos, prašymų teikimas“. 

5.  Mokymai Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos mokiniams: 

„Ką lemia mano pasirinkimai ?“. 

6.  Mokymai Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokiniams: 

„Ugdymas karjerai: kaip planuoti savo profesinį pasirinkimą?“. 

7.  Mokymai Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniams: „Ugdymas karjerai: mano 

pasirinkimai, interesų profilis“. 

8.  Aukštųjų mokyklų mugė Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. 

9.  Profesinių  mokyklų mugė.  

10.  Mokymai Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos mokiniams: „Ką lemia mano 

pasirinkimai?“. 

11.  Mokymai Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos mokiniams: „Ką lemia mano 

pasirinkimai ?“. 

12.  Individualios konsultacijos mokiniams. 

 

8.2. Darbas su tėvais: 
 

Eil. 

Nr.  

Veikla 

1.  Paskaita „Kaip galime padėti savo vaikams planuoti ateitį?“. 

2.  Paskaita Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyriaus mokinių 

tėvams: „Ko reikia, kad mūsų vaikų gabumai išsiskleistų?“ 

3.  Užsiėmimas Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos tėvams ir mokiniams: „Kaip  

galime pažinti save ir kitus?“. 

4.  Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos "Kaštono" skyriaus priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikų tėvams: "Kaip padėti vaikams savarankiškai valdyti konfliktus". 

5.  Paskaita  Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokinių tėvams: „Kaip galime padėti savo 

vaikams planuoti ateitį?“. 

6.  Paskaita Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos tėvams, mokytojams, mokyklos tarybos 

nariams:  „Kur vaiko laimė ir sėkmė?“.  

7.  Programos STEP (tėvų auklėjimo įgūdžių programa) pristatymas Akademijos gimnazijos 

tėvams: „STEP tėvų grupės - artimesniam bendravimui su vaiku“.  

8.  Paskaita Kėdainių “Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos  mokinių 

tėvams: „Mes, mokykla ir mūsų vaikai “. 

9.  Paskaita  Kėdainių kalbų mokyklos mokinių tėvams: „Ko reikia, kad mūsų vaikų 

gabumai išsiskleistų?“. 

10.  Paskaita Kėdainių šviesiosios gimnazijos  tėvams, mokytojams, gimnazijos tarybos 

nariams: „Kur vaiko laimė ir sėkmė?“.  
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11.  Paskaita  Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos  mokinių tėvams: 

„Kaip galime padėti savo vaikams pasirinkti profesiją?“. 

12.  Paskaita Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos  tėvams, 

mokytojams, mokyklos tarybos nariams: 

„Kur vaiko laimė ir sėkmė?“.  

13.  Paskaita Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos tėvams, mokytojams, 

mokyklos tarybos nariams: 

„Kur vaiko laimė ir sėkmė?“.  

14.  Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyriaus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvams, pedagogams:  

„Vaiko netinkamo elgesio priežastys“. 

15.  Paskaita Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tėvams: 

„Kaip galime padėti savo vaikams pasirinkti profesiją?“. 

16.  Paskaita Josvainių socialinio ir ugdymo centro ugdytinių tėvams: „Psichosocialinės ir 

emocinės vaiko raidos ypatumai“. 

17.  Paskaita Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos tėvams: „Ko 

reikia, kad mūsų vaikai augtų laimingi?“. 

18.  Paskaitos tėvams: „Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei sveikatai. Vaiko 

psichosocialinė ir emocinė raida. Fizinio aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikatai”. Sveika 

mityba vaiko gyvenime”. Vaikystėje ugdykime vaikams asmens higieną. Ligų 

profilaktika”. 

19.  Paskaita Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos tėvams: „Ko 

reikia, kad mūsų vaikų gabumai išsiskleistų?“. 

20.  Diskusija „Kaip padedame iš globos namų išėjusiems jauniems žmonėms?“. 

21.  Diskusija “Jausmai ir jų raiška šeimoje”. 

 
 

 

9. VEIKLOS REZULTATAI:  

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS MOKYKLINE DOKUMENTACIJA IR 

NEMOKAMA LITERATŪRA 

 

Tarnybos specialistė rengė Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų poreikių suvestinę dėl 

mokyklinės dokumentacijos ir teikė užsakymą Švietimo aprūpinimo centrui (Geležinio Vilko 

g.12, Vilnius).  

Iš Švietimo aprūpinimo centro parvežta ir paskirstyta mokyklinė dokumentacija bei nemokama 

literatūra.   

 

 

10. VEIKLOS REZULTATAI: KITA VEIKLA 

 

10.1.  Projektinė veikla ir partnerystės tinklai: 
 

Eil  

Nr 

Projekto pavadinimas Projekto lygmuo  Projekto 

vykdytojas ir 

partnerinių 

organizacijų 

skaičius 

Vaidmuo projekte  

1. „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo 

sistemos plėtra“. 

ES struktūrinių 

fondų. 

UPC. Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 
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Pastaba. Tęstinis projektas. informaciją apie 

projektą.  

2. „Specialiųjų mokymo priemonių 

rengimas“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

ES struktūrinių 

fondų. 

SPPC. Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

3. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir plėtra 

bendrajame ugdyme ir 

profesiniame mokyme“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

ES struktūrinių 

fondų. 

LMNŠC. Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

4. „Patyčių prevencijos programos 

OLWEUS diegimas 

mokyklose“.  
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies. SPPC. Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

5. „Kuriame Respubliką“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies. Pilietinės 

visuomenės 

institutas. 

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

6. „Lyderių laikas 2“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies.  Mokyklų 

tobulinimo 

centras. 

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

7. „Asmeninio tobulėjimo 

programa“.  
Pastaba. Tai projekto 

„Tarptautiniai jaunimo 

apdovanojimai“ tęstinė programa, 

skirta Kėdainių rajono jaunuolių 

asmeninių ir socialinių įgūdžių 

lavinimui.  

Tarptautinis. Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba. 

Realizuojame ir 

koordinuojame 

projektą kaip 

partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

8. „Kėdainių moksleivių 

akademijos Civitas“.  
Pastaba. Tęstinis projektas.  

Šalies.  Pilietinės 

visuomenės 

institutas.  

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

9. „Pozityvi tėvystė“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies. Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba. 

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

10.  “Padėkime augti sveikais” 
Pastaba. Projekto tikslas – padėti 

sveikiau auginti vaikus Kėdainių 

rajone socialinėje atskirtyje 

gyvenančioms  jaunoms šeimoms, 

kurioms neprieinamas ikimokyklinis 

ugdymas, įgyti sveikos gyvensenos 

Lokalinis.  Bendruomenės 

iniciatyvų 

centras.   

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 
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ir elgsenos gebėjimų, bei pozityvios 

tėvystės įgūdžius. 

Rėmėjas - Sveikatos apsaugos 

ministerija. 

11.  “Mokiniai – mokiniams!” 
Pastaba. Projekte dalyvavo 48 

mokiniai iš Kėdainių, Ukmergės, 

Jonavos, Prienų, Kauno ir Raseinių 

rajonų savivaldybių. Buvo ugdomas 

mokinių kūrybiškumas, saviraiška, 

lyderystės kompetencijos, 

gebėjimas tapti aktyviais savo 

bendruomenės nariais.  

Rėmėjas - Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras.  

Regioninis.  Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba.  

Projekto vykdytojas. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą.   

12.  „Kėdainių bendruomenių centrų 

tinklas“.  
Pastaba. Rėmėjas – Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentas 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos. 

Lokalinis.  Bendruomenės 

iniciatyvų 

centras.   

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

 

 

 Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba dalyvauja įvairaus masto partnerystės tinkluose – viso 7. Iš 

jų:  

 lokaliniuose – 3 (neformalūs); 

 regioniniuose – 2 (1 formalus ir 1 neformalus); 

 šalies – 1 (oficialus); 

 tarptautiniuose – 1 (oficialus).  

 

 

11. TARNYBOS SSGG ANALIZĖ 

 

11.1. Stipriosios pusės:  
 

1. Kvalifikuoti, kompetentingi, gerus darbo įgūdžius ir patirtį turintys, nuolat besimokantys 

ir tobulėjantys, atviri naujovėms/pokyčiams, gebantys dalintis sukaupta patirtimi, 

idėjomis ar pasiūlymais specialistai. 

2. Vykdomų veiklų/teikiamų paslaugų įvairovė: pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, 

pedagogų gerosios patirties sklaida, rajono metodinės veiklos koordinavimas, 

konsultavimas, mokinių dalykinių olimpiadų/konkursų organizavimas, neformalusis 

vaikų švietimas, mokinių ugdymas karjerai, mokyklų aprūpinimas mokykline 

dokumentacija ir nemokama literatūra, metodinės literatūros kaupimas ir skolinimas, 

neformalusis suaugusiųjų švietimas.  

3. Pasitikėjimu, bendradarbiavimu, refleksija, komandinio darbo principais grindžiama 

organizacinė ir vadybinė kultūra.  

4. Tinkamai įrengtos ir aprūpintos Tarnybos specialistų darbo vietos ir klientų paslaugų 

teikimui aplinkos.  

5. Įdiegta kompiuterinė kvalifikacijos tobulinimo renginių ir mokinių dalykinių 

olimpiadų/konkursų apskaitos sistema.  
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6. Pasitikėjimu, pagarba ir tolerancija grindžiamas bendradarbiavimas su Kėdainių r. 

savivaldybės ugdymo įstaigomis,  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriumi, socialiniais partneriais. 

7. Aktyvus dalyvavimas projekto „Lyderių laikas 2“ rajono kūrybinės komandos veikloje.  

8. Paslaugų teikimui geografiškai patogi vieta (pedagogams, mokyklų vadovams, 

mokiniams, tėvams/globėjams). 

11.2. Silpnosios pusės: 
 

1. Nepakankamas/menkas dalies Tarnybos pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis.  

2. Nepakankamai išplėtoti Tarnybos viešieji ryšiai.  

3. Nepakankamas (nereguliarus) bendradarbiavimas su ugdymo įstaigų vadovais dėl: 1) 

kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir lėšų planavimo; 2) pedagogų grįžtamojo ryšio, 

taikant kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas kompetencijas; 3) specialiosios 

pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo. 

4. Nėra lėšų, skirtų: 1) mokinių dalykinių olimpiadų/konkursų dalyvių skatinimui; 2) 

pedagogų, dalyvaujančių mokinių olimpiadų/konkursų darbų vertinimo komisijose, 

darbui apmokėti; 3) pedagogų metodinei veiklai rajone skatinti ir konsultantų darbui 

apmokėti; 4) organizuoti ir vykdyti ilgalaikius (18 ir daugiau akad.val.) kvalifikacijos 

tobulinimo renginius. 

5. Nepakankama dalies pedagogų motyvacija dalintis savo profesine patirtimi, kaupiant 

edukacinės patirties banką;  

6. Neefektyvi dalies rajono metodinių būrelių veikla.  

7. Neefektyviai panaudojamas švietimo konsultantų darbas. 

 

11.3. Grėsmės: 
 

1. Nepakankamas Tarnybos darbuotojų darbo užmokestis sudaro prielaidas darbo kokybės 

mažėjimui ir specialistų kaitai. 

2. Lėšų stoka stabdo pokyčius metodinėje ir konsultavimo srityse. 

3. Mažėjantis pedagogų ir mokinių skaičius Kėdainių rajono savivaldybėje ir šalyje. 

 

11.4. Galimybės ir problemų sprendimo būdai: 
 

1. Didinti Tarnybos pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį. 

2. Plėtoti Tarnybos viešuosius ryšius, stiprinant vykdytos ir įgytos patirties sklaidą. 

4. Glaudžiau bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis, organizuojant reguliarius susitikimus 

su ugdymo įstaigų vadovais, metodinių grupių vadovais, kuriuose būtų aptariami: 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai bei finansinės galimybės; pedagogų įgytų 

kompetencijų taikymas; pedagogų profesinės patirties pavyzdžių sklaida (edukacinės 

patirties bankas); specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo 

efektyvumas. 

5. Kreiptis į ugdymo įstaigų vadovus su prašymu, kad pedagogams, dalyvaujantiems 

mokinių olimpiadų/konkursų darbų vertinimo komisijų darbe, konsultuojantiems kitus 

pedagogus, aktyviai dalyvaujantiems rajono metodinėje veikloje ir besidalinantiems 

savo profesine patirtimi, būtų suteikta papildoma/os atostogų diena/os.  
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6. Telkti ugdymo įstaigų vadovus ir pedagogus aktyviai dalyvauti Kėdainių lyderių klubo 

veikloje.   

7. Tęsti ir stiprinti konsultavimo sritį lyderystės, mokinių ugdymo karjerai, Olweus 

patyčių prevencijos programos diegimo, eTwinning projektų ir kt. srityse.  

8.  Stiprinti projektinę veiklą: rengti ir įgyvendinti  projektus, skatinančius lyderystę, 

bendradarbiavimą, nukreiptus į ilgalaikius kvalifikacijos tobulinimo renginius. 

___________________________ 

PRIEDAS 1 

 

SEMINARŲ, PASKAITŲ, KURSŲ, EDUKACINIŲ IŠVYKŲ, GEROSIOS PATIRTIES 

RENGINIŲ TEMOS 

 

1.  Savęs pažinimas 

2.  Specialiųjų poreikių mokinių mokymas žaisti grindų ritulį. Žaidimo taisyklės ir testai. Grindų 

ritulys Lietuvos specialiosios olimpiados judėjime 

3.  IKT įrankiai mokinių vertinimui ir įsivertinimui 

4.  Neformaliojo ugdymo kompetencijų gilinimas 

5.  Vaikų grupės valdymas 

6.  Skaito, rašo, kuria pradinukai 

7.  Gabių mokinių ugdymas 

8.  Mokinių gebėjimų vertinimas ir  profesinis orientavimas 

9.  Kvadrato žaidimas. Žaidimo taisyklės. Kvadrato žaidimo taktika ir technika  

10.  Individualus ir grupinis konsultavimas 

11.  Švietimo sistema Raseinių rajono savivaldybėje. Ugdymo įstaigų vadovų vadybinė patirtis, 

organizuojant formalųjį ir neformalųjį mokinių ugdymą 

12.  Savisaugos įgūdžių ugdymas siekiant saugos darbe 

13.  XXI  amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Pradinio ugdymo turinio modeliavimas ir 

ugdymo proceso organizavimas pokyčių kontekste. Mąstymo žemėlapiai 

14.  Protinių galių panaudojimas taikant mąstymo įpročius 

15.  XXI mokinio ugdymo(si) poreikiai. Mąstymo žemėlapiai 

16.  Vadovo vaidmuo ir motyvacijos šaltiniai formuojant mokyklos mikroklimatą 

17.  Vidaus audito metodikos pritaikymas 

18.  Efektyvus vaikų plaukimo įgūdžių formavimas 

19.  Mankštos organizavimas ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams 

20.  Kokia yra gera mokykla? Geros mokyklos koncepcija 

21.  Efektyvesnis Power Point skaidrių panaudojimas 

22.  Švenčių idėjos pradinėje mokykloje ir ikimokyklinėje įstaigoje: scenarijai, darbeliai, 

sveikinimai šv.Velykoms ir Motinos dienai artėjant 

23.  Biotechologijos žengia į mokyklą 

24.  Darbo ir poilsio laiko apskaita 

25.  Interaktyvios mokymo(si) medžiagos virtualioje aplinkoje rengimas 

26.  Sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirtis 

27.  Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas mokykloje 

28.  Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai 

aspektai 

29.  Greitoji tapyba 

30.  XXI  amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Ugdymo turinio modeliavimas ir ugdymo 

proceso organizavimas pokyčių kontekste. Mąstymo žemėlapiai 

31.  Naujų technikų taikymas dailės ir technologijų pamokose: simegrafija ir mezgimas pirštais 
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32.  Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas panaudojant IQES online Lietuva. 

Mokymasis bendradarbiaujant 

33.  Microsoft Windows 7 ir Microsoft Office 2010 programos, jų panaudojimas ugdyme 

34.  Kaip skatinti mokinių motyvaciją naudojant įvairius mokymo(si) būdus? 

35.  Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo turinio individualizavimui, diferencijavimui 

ir integracijai 

36.  Pozityvi tėvystė 

37.  Grindų riedulio technikos įgūdžių formavimo ir taktikos mokymo pagrindai. Grindų riedulio 

integravimas į kūno kultūros pamokas, sporto šventes 

38.  Tautinio muzikavimo ugdymo naujovės. Patirties  sklaida 

39.  Veiksmų koordinavimas krizės metu 

40.  Hip-hop'o kultūros pažinimas per šokį 

41.  Plaukimo įgūdžių tobulinimas. Nelaimingų atsitikimų prevencija 

42.  Veiksminga lyderystė - lyderių klubo veikla švietimo bendruomenei. Kėdainių rajono 

savivaldybės patirtis 

43.  Aplinkosauginių vertybių formavimas profesiniame mokyme 

44.  Smurto situacijų valdymas mokykloje: nuo identifikavimo iki sisteminio sprendimo 

45.  Komunikacinių įgūdžių ugdymo galimybės vokiečių kalbos pamokose 

46.  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema: psichologiniai klasės valdymo aspektai 

47.  Naujausios muziejų ekspozicijos ir jų pritaikymas ugdymo procese: Tuskulėnų rimties parko 

memorialinis kompleksas, Medininkų pilis, Nemėžio totorių mečetė 

48.  Neformaliojo ugdymo kompetencijų gilinimas 

49.  Mokyklos tobulinimas, remiantis išorinio vertinimo rekomendacijomis 

50.  Kritinio vertinimo aprašai ir jų sudarymo principai 

51.  Kolektyvo mikroklimato formavimas 

52.  Švietimo sistema Trakų rajono savivaldybėje: vadovo, kaip lyderio, vaidmuo organizuojant 

ugdymo procesą 

53.  Mokomųjų dalykų ugdymo turinio sąsajos su pramonės įmonių gamybos procesais 

54.  Lietuvių tautinio savitumo, etninės kultūros vertybių puoselėjimas ugdymo procese 

55.  Vertybių raiška šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo galimybės 

ugdymo procese 

56.  Mokykloje įgyvendinami projektai - sėkmingo ugdymosi garantas 

57.  Naujų technikų taikymas dailės ir technologijų pamokose: simegrafija ir mezgimas pirštais 

58.  Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programa (SAAUP) 

59.  Vilniaus ir Trakų muziejinis pavedas: edukacinių programų panaudojimo galimybės ugdymo 

procese 

60.  Istorinis – etnografinis Mažosios Lietuvos paveldas 

61.  Streso ir įtampos valdymas 

62.  Humanistinio individualaus požiūrio į vaikus pagrindai ugdymo procese (Gyvenimo 

Mokyklos sistema) 

63.  Ugdymo proceso organizavimo ypatumai pagrindinėje mokykloje. Kultūrinis paveldas ir jo 

panaudojimo galimybės ugdymo procese 

64.  Mokyklos mikroklimato kūrimas 

65.  Ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymas 

66.  Klasės valdymas 

67.  Kėdainių krašto kultūrinis paveldas. Edukacinių programų panaudojimo galimybės ugdymo 

procese 

68.  Rokiškio krašto kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo ugdymo procese galimybės 

69.  Etninė kultūra ir vertybių ugdymas mokykloje. Biržų krašto kultūrinis paveldas 
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70.  Etnografinių tradicijų puoselėjimas Rokiškio ir Kupiškio krašte 

71.  Kultūros vertybių ir senųjų Lietuvos tradicijų integravimas į mokomųjų dalykų ugdymo turinį 

72.  Priešmokyklinio ugdymo aktualijos. Patirties sklaida 

73.  Partizaninis karas Lietuvoje. Pušynės partizanų kautynės 

74.  Lietuvos ir Estijos švietimo sistemų palyginamoji analizė. Kokybės užtikrinimo būdai ir 

rodikliai 

75.  Veiksmingas šiuolaikinių vaikų mokymas(is) 

76.  Aktyvių metodų taikymas socialinio pedagogo darbe 

77.  Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programa Šiaulių Didždvario gimnazijoje 

78.  Ugdomosios veiklos organizavimas Šiaulių l/d „Žilvitis“ ir edukacinių aplinkų kūrimas 

Šiaulių l/d „Varpelis“  

79.  Vertybių raiška šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo galimybės 

ugdymo procese 

80.  Muzikinės pasakos, lavinančios vaikų smulkiąją ir stambiąją motoriką bei vaizduotę 

81.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo veiklos ypatumai. Metų ratas 

82.  Kuriantis vaikas dailės ir technologijų pamokose rudenėliui ir šv. Kalėdoms artėjant 

83.  Tarptautinės eTwinning programos iššūkiai ir galimybės 

84.  Lyderystė, kooperacija ir bendradarbiavimas praktiškai 

85.  Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas mokykloje. 

86.  Aktyvūs mokymo(si) metodai gamtamoksliniame ugdyme 

87.  Ugdomasis vadovavimas 

88.  Debatų metodikos taikymas ugdant kritiškai mąstančią ir pilietiškai aktyvią asmenybę 

89.  Lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas vardan veiksmingo vaikų ugdymo 

90.  Dėmesio lavinimo pratimai ir žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

91.  Darbas su vaikais, turinčiais elgesio problemų 

92.  Naujos klasės valdymo programos. Animuotos prezentacijos 

93.  Debesų technologijos ir jų panaudojimo galimybės ugdymo proceso organizavimo 

tobulinimui 

94.  Biotechnologijos laboratorijos panaudojimas ugdymo procese 

95.  Užduočių, skatinančių mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas, rengimas 

96.  Efektyvios prezentacijos ir tinklaraščiai 

97.  Interaktyvių viktorinų kūrimas virtualioje aplinkoje ir naudojimas pamokose 

98.  Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas 

99.  IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti panaudojant 

kolegialų grįžtamąjį ryšį 

100.  Mokymąsi kuriančios strategijos 

101.  Tėvų įtraukimo į bendruomenę veiklos būdai ir metodai 

102.  Streso ir įtampos valdymas. Pedagogų motyvacija 

103.  Kūrybiška pamoka - kūrybingam mokiniui. Refleksijos metodų įvairovė 

104.  Web 2 įrankių kūrimo ir taikymo galimybės 

105.  Kaip skatinti mokinių motyvaciją naudojant įvairius mokymo(si) būdus? 

106.  Aktyvaus mokymo(si) patirtys mokykloje 

107.  Aktyvaus mokymo metodai, dirbant su Z kartos mokiniais 

108.  Užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo dalies perspektyvos 2016 m. 

109.  Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas 

110.  Kaip padėti vaikams tapti sėkmingais? 

111.  Šiandieninės IKT galimybės mokytojui 

112.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės gerinimas pamokoje 

113.  Kaip kalbėti, kad paaugliai girdėtų? 

114.  Pasidalytoji lyderystė ir lyderių ugdymas švietimo organizacijoje 



 26 

115.  Ar pamokos kokybė lemia aukštus mokymosi rezultatus? 

116.  Darbas su mokinių savivaldomis 

117.  Grindų riedulys - pritaikymas pamokose ie nepamokinėje veikloje 

118.  Psichologiniai muzikinio ugdymo ypatumai 

119.  Paauglių delinkventinis elgesys. Pagalbos būdai. 

120.  Lyderystė, bendradarbiavimas ir vertybių raiška šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis paveldas 

ir jo panaudojimo galimybės ugdymo procese 

121.  Elgesio ir emocijų sutrikimų turintis vaikas pamokoje. Kaip elgtis? 

122.  Kūno kultūros mokytojo vaidmuo stiprinant mokinių sveikatą. Patirties sklaida 

123.  Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės ugdymo procese 

 

Paskaitų temos: 

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas Didžiojoje Britanijoje. Asmeninės įžvalgos 

2.  Efektyvus Google įrankių panaudojimas bendraujant ir bendradarbiaujant 

3.  Šiuolaikinė mokykla: lyderystė, pokyčių valdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas, 

mokinių vertybių formavimas 

4.  Lyderystė, pokyčių valdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas 

5.  Ugdymas karjerai. Vertybinės nuostatos ir pasirinkimai 

6.  Nupiešk fraktalą 

7.  Specialiųjų poreikių mokinių pažinimas, įvertinimas ir pagalba 

8.  Matematika V-VI klasėse pagal naująsias programas ir naujuosius (2013-2014 m.) vadovėlius 

"Matematika tau plius" 

9.  Vokiški posakiai 

10.  Kur vaiko laimė ir sėkmė? 

11.  Dalyvavimo  tarptautiniame eTwinning projekte nauda 

12.  IKT įrankiai kūrybiškai pamokai 

13.  Refleksija pamokose 

14.  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema: lyderystė ir bendradarbiavimas  kuriant 

saugesnę aplinką mokykloje 

15.  Refleksija pamokose 

16.  Rinkodaros idėjos kuriant žemės ūkio konsultavimo paslaugų reklamą 

17.  Klasės mikroklimato įtaka ugdymo procesui 

18.  Pozityvi tėvystė 

19.  Lietuvių kalbos mokymo pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje aktualijos 

20.  Mokykla, mokytojai, mokiniai" ir "pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas 

21.  Netradiciniai veiklos metodai mokyklos bibliotekoje 

22.  Stažuotės Čekijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Patirtis ir įžvalgos 

23.  Pažintis su Airijos ugdymo(si) sistema ir ten besimokančiųjų emigrantų mokymosi 

aplinkomis 

24.  Alexandre Havard „Dora lyderystė: asmenybės formavimo kelias“.  Ligita Šimanskienė, 

Antanas Seilius „Komandos: samprata, kūrimas, vadovavimas“ 

25.  Fizinio ugdymo svarba. Šiaurietiško ėjimo nauda, taisyklingo ėjimo technika 

26.  Mokytojo vaidmuo vaiko ugdyme(si) 

27.  Kūrybiškumą skatinantys metodai vokiečių kalbos pamokose 

28.  Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės 

29.  Brandos darbas: modelis ir perspektyvos 

30.  Pažintis su Airijos ugdymo(si) sistema ir ten besimokančiųjų emigrantų mokymosi 

aplinkomis 

31.  Vaikų prieraišumas. Psichologo darbo galimybės 

32.  Technologijų pamokų organizavimas 
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33.  Kooperacija ir bendradarbiavimas praktiškai 

34.  Intelekto įvertinimas WWPSI - IV: testo paskirtis, struktūra bei vertinimo ypatumai. 

Standartizavimas ir adaptavimo Lietuvoje ypatybės 

35.  Vaikas netinkamai elgiasi? STEP programa - naujas požiūris į pagalbą šeimai ir pedagogui. 

 

 

 

Kursai: 

1. Informacinių komunikacinių technologijų kursuose besiatestuojantiems ugdymo įstaigų 

darbuotojams pagal pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto TECHNOLOGINĘ dalį  

2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos tobulinimo  kursuose 

3. Nuotoliniuose kursuose ugdymo įstaigų darbuotojams pagal pedagogų kompiuterinio 

raštingumo standarto EDUKACINĘ dalį  

4. Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos kursai (visuomenei) 

 

Edukacinė išvyka: 

1. Kraštovaizdžio, kaip mokymo(si) aplinkos, pritaikymas ugdant mokinių pažintines 

kompetencijas 

 

 

Gerosios patirties renginiai: 

1. Terapijų virdulys: kūrybiškumas ugdymo  procese 

2.  Muzikinio teorinio ugdymo naujovės. Patirties sklaida 

3.  Švenčių idėjos pradinėje mokykloje ir ikimokyklinėje įstaigoje: scenarijai, darbeliai, 

sveikinimai šv.Velykoms ir Motinos dienai artėjant 

4.  Mokinių užimtumo būdai vykdant projektinę veiklą 

5.  GAMTA IR MES 

6.  Gera mokykla: mitas ar realybė? 

7.  Sveikatingumo ugdymas 

8.  Istorijos pamokos ateities kartoms 

9.  Kėdainių krašto geografija: gamtiniai, ekonominiai ir socialiniai ypatumai 

10.  "Pažadinęs lietuvių kultūrą", skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms 

11.  Žingsniai į sėkmę 

12.  Gabių vaikų ugdymas šiuolaikinėje mokykloje 

13.  Kodėl vaikai serga? Kėdainių atvejis 

____________________________ 


