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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 

Gyvename pasaulyje, kuris žavi savo nenuspėjamumu, naujais 
iššūkiais... 

O kaip tada, kai Laiko Ratas sukasi ir stabteli vienodu ritmu – Rugsėjį? 

Tik MOKYTOJAS gali kiekvieną Rugsėjį sutikti kaip naują Galimybę, 
naują Viltį, jau pažįstamą, bet vėl naują Mokinį. 

Sėkmės ir stiprybės Jums,  
Mieli Mokytojai! 

 

2012 m. rugsėjo mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  7 d. 10,30 val. 
Daugiakultūris 

centras 

 (Senoji rinka 12) 

Koučingo akademijos atidarymas. Seminaras mokyklų 

vadovams, pedagogams, pagalbos specialistams: 

„Koučingas - praktinių sprendimų ir individualaus 

augimo metodas. 2012-2013 m.m. Koučingo akademijos 

veikla“. 
 

Lektorius – dr. Aurimas Juozaitis, Vilniaus edukologijos 

universitetas. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki 6 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com 

Dalyvio mokestis – 

15 Lt. 

Raštas, programa ir 

registracijos anketa 

pridedama 6-8 psl. 

2.  18- 21 d.  

9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

 

 

Seminaras mokytojams, švietimo pagalbos specialistams: 

„Šiuolaikinė mokykla. Vertybių integravimas į ugdymo 

turinį. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros 

ugdymas“ (projektas „Tarptautinio bakalaureato kaip 

visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos 

švietimo kontekste“). 

1 sesija (2 sesija – spalio mėn.). 
 

Lektoriai: Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė, Henrikas Vaicekauskas, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 13 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Seminaras 

nemokamas. 

3.  21 d. 14 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

4) 

 

Paskaita Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams: 

„Elektroninis dienynas TAMO“. 

Lektorius – mokytojas metodininkas Valdas Dirsė, Kėdainių 

rajono Šėtos gimnazija.  
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

4.  24 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, 

direktorių pavaduotojams, vaiko gerovės komisijų 

nariams, Švietimo skyriaus specialistams, soc. 

pedagogams, pageidaujantiems pedagogams: 

„Mokinio teisių, pareigų ir atsakomybės teisiniai 

Būtina 

registracija iki 18 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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aspektai. Probleminis vaikas mokymo įstaigoje: 

prevencija ir kontrolė. Įstaigos ir jos darbuotojų 

pareigos užtikrinti saugią ir sveiką ugdomąją aplinką 

ribos“. 
Turinys: 

1. Probleminių situacijų sureguliavimas:  

        1.1.Problemų identifikavimas; 

        1.2.Elgesio taisyklių ir jų pažeidimo pasekmių įforminimas; 

        1.3.Supažindinimas su nustatytu reglamentavimu; 

1.4. Elgesio kontrolė ir pasekmių taikymas. 

2. Poveikio priemonių rūšys, jų taikymo pagrindai ir tvarka:  

2.1. Rekomenduojamos momentinio poveikio priemonės; 

2.2.Ilgalaikio poveikio priemonės, kurias patartina aptarti įstaigos 

vidiniuose dokumentuose; 

2.3. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme aptariamos 

priemonės. 

3. Administracinės atsakomybės už netinkamą mokinių elgesį taikymas: 

        3.1. Administracinės atsakomybės subjektai; 

        3.2. Administracinės atsakomybės taikymo pagrindai ir tvarka; 

        3.3. Tėvų ir mokymo įstaigos atsakomybės atribojimo teisiniai 

aspektai; 

        3.4. Aktualios teismų praktikos analizė. 

4. Civilinės ir materialinės atsakomybės asmens sveikatos sutrikdymo ar 

turto sugadinimo mokymo įstaigoje atveju taikymas: 

       4.1. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos; 

4.2. Solidarioji ir subsidiarioji civilinė atsakomybė; 

4.3. Žalą atlyginusios įstaigos teisė reikšti atgręžtinį reikalavimą už 

žalos atsiradimą atsakingam darbuotojui. 

       4.4. Aktualios teismų praktikos analizė. 

5. Moksleivio nelaimingo atsitikimo tyrimas.  

 

Lektorius – Marius Bartninkas, Kauno apygardos teismo 

teisėjo padėjėjas, teisės magistras. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

60 Lt. 

5.  25 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Vaikų saviraiškos ugdymas: priemonės ir būdai“. 
 

Lektorės: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Edita 

Norbutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Inga 

Funkienė, Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 18 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

5 Lt. 

6.  27 d. 13.45 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Paskaita „Atžalyno“ gimnazijos klasių auklėtojams: 

„Lietuvos muziejų edukacinės programos mokinių 

saviraiškai ugdyti“. 
 

Lektorė –Aušra Nesterovienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  
 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

7.  27 d.  12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems 

pagal vidurinio ugdymo programas: 

„Lietuvių kalbos brandos egzamino rengimo ir 

vertinimo galimybės“. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Dalia Pabarčienė, 

Būtina 

registracija iki 18 

d. tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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Kėdainių šviesioji gimnazija, mokytoja metodininkė Diana 

Šilkaitienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

2 Lt. 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

8.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Rugsėjo mėn. bus vertinami šių įstaigų 

ugdytinių  specialieji ugdymosi poreikiai:  

 Kėdainių rajono Šėtos gimnazija; 

 Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija; 

 Kėdainių lopšelis – darželis „Aviliukas“; 

 Kėdainių lopšelis - darželis „Pasaka“.  

 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

 

Paraiškas prista-

tyti Švietimo 

pagalbos tarny-

bai iki rugsėjo 

10 d. 

9.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Spalio mėn. bus vertinami šių įstaigų ugdytinių  specialieji 

ugdymosi poreikiai:  

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Truskavos pagrindinė mokykla; 

 Kėdainių rajono Šėtos socialinis centras; 

 Kėdainių lopšelis - darželis „Vyturėlis“.  
 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

 

Paraiškas prista-

tyti Švietimo 

pagalbos tarny-

bai iki rugsėjo 

24 d. 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

10.  6 d. 11 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g.5) 

 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

11.  6 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Amalevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

12.  6 d. 15 val. 
Šv. Jurgio 

parapijos namai 

 

 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Rozita Kielaitė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

13.  Data bus pranešta 

iki rugsėjo 12 d. 

 

Psichologų metodinė išvyka. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

14.  12 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 
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15.  14 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Projekto „Kuriame Respubliką“ vykdytojų pasitarimas. 
  

Neringa Vaicekauskienė 

 

16.  18 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Portačenkienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

17.   20 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitari-

mas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Jėckienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

18.  20 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislovas Šimokaitis 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

19.  21 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Fizikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vida Micevičienė 
Aušra Nesterovienė 

 

 

20.  21 d. 14. 30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Indrė Masiliūnienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

21.  24 d. 13.30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Ada Vaicekauskienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

22.  24 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Biologijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
                                                                                               

Metodinio būrelio pirmininkė Irena Ūsienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

23.  25 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Chemijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Irma Krivickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

24.  25 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

PIT profesijos patarėjų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vilma Matonienė 
 Danutė Čeidienė 

 

25.  26 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 
 

 

26.  26 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Choreografijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Angelė Navickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

27.  26 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Gemma Navickienė 
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(Josvainių g. 40) Aušra Nesterovienė 
 

28.  27 d. 15.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Indiana Jackevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

29.  26 d. 15 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Naujos kadencijos Kėdainių rajono mokinių tarybos 

narių 1-asis posėdis. 
Vilija Petkūnienė 

 

30.  28 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Projekto „Kuriame Respubliką“ mokymai. 
  

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

VI. PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

31.  2012 m. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Tarptautinis projektas „I Am Not Scared“ (liet. „Aš 

nebijau“).  
 

Aušra Nesterovienė 
 

 

32.  2012 m. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 

Projektas „Tarptautinio bakalaureato, kaip visuminio 

ugdymo modelio, perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo 

kontekste“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

33.  2012 m. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Projektas „OLWEUS patyčių prevencijos programa“. 
 

Jurgita Vaitelytė 

Henrikas Vaicekauskas 

 

 

34.  2012 m. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“. 
  

Jurgita Vaitelytė 

 

 

 

VII. PARODOS 
 

35.  17 – 31 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių mokyklos - darželio „Puriena“ pailgintos dienos 

grupės mokinių kūrybinių darbų paroda „Knygos 

skirtukas“. 

Parengė pailgintos dienos grupės auklėtoja Rasa 

Juknevičienė, Kėdainių mokykla darželis „Puriena“. 
Rūta Tiškuvienė 

 

 

 

 

VIII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

36.  24 – 28 d. 
Kėdainių r. 

Akademijos 

mokykla – darželis 

„Kaštonas“ 

(J. Kriščiūno g. 5, 

Tarptautinis projektas, skirtas Europos kalboms.  

Organizatorės: mokytoja metodininkė Lina Augustinienė ir 

vyr. mokytoja Ijola Petrauskienė, Akademijos mokykla darželis 

„Kaštonas“. 
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Akademija) 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                      Henrikas Vaicekauskas 
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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Josvainių g. 40, LT-57275 Kėdainiai,  tel./faks.  (8 347) 5 25 44, 

 el.p. sekretore@centras.kedainiai.lm.lt , tinklapis www.centras.kedainiai.lm.lt  

  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191721865 

 

 

Švietimo įstaigos vadovui 

                 

2012-08-30 Nr. S-284 

 

 

 

DĖL KOUČINGO AKADEMIJOS ATIDARYMO RENGINIO 

 

 

 

Kviečiame Jus į Koučingo akademijos atidarymo renginį, kuris vyks 2012 m. 

rugsėjo 7 d. (programa pridedama).  

Koučingo akademija – tai profesinio tobulinimo(si) studijos, skirtos švietimo įstaigų 

vadovams, pedagogams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams padėti taikyti koučingo 

praktiką profesinėje veikloje.  

Koučingo akademijos studijos paremtos Tarptautinės koučingo specialistų federacijos 

(International Coach Federation) patvirtintais profesinės kompetencijos standartais ir etinėmis 

normomis. Koučingo akademijos sumanytojas ir lektorius - dr. Aurimas Juozaitis. 

Renginio programa pridedama. Renginio metu bus pristatyta išsami Koučingo 

akademijos 2012/2013 mokslo metų studijų programa.  

Renginio dalyviai gaus pažymėjimus. Renginio dalyvio mokestis – 15 Lt. Kelionės 

išlaidas apmoka komandiruojanti įstaiga.  

Registracija į renginį vykdoma iki 2012 m. rugsėjo 5 d. el. paštu 

direktorius@centras.kedainiai.lm.lt (registracijos anketa pridedama). Informaciją teikiama Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyboje telefonu (8-347) 5 25 44. 

Renginys vyks Kėdainių daugiakultūrime centre (Senoji rinka 12, Kėdainiai). Pradžia  

- 10.30 val.  

Maloniai kviečiame dalyvauti !  

 

 

 

 

 

Direktorius                            Henrikas Vaicekauskas  

mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:direktorius@centras.kedainiai.lm.lt
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Dr. Aurimas Juozaitis, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Lietuvos švietimo 

centrų darbuotojų asociacija kviečia į  Koučingo akademijos atidarymo renginį ! 

 

 

 

RENGINIO DARBOTVARKĖ: 

10.00 val. – pasitikimo kava. 

10.30 val. – renginio pradžia, muzikinis pasveikinimas. 

10.40 val. – I pristatymo – diskusijos dalis. 

12.00 val. – kavos pertrauka. 

12.20 val. – II pristatymo – diskusijos dalis. 

13.00 val. – renginio pabaiga, atsisveikinimo kava. 

 

REGINIO TEMATIKA: 

 Koučingo demonstracinis pokalbis. Kuo koučingo pokalbiai yra ypatingi? 

 Kas yra ir kas nėra koučingas? Su kokiais iššūkiais susiduria koučingo praktika Lietuvoje? 

Kur koučingą galima taikyti, o kur jo taikyti negalima? 

 Koučingo taikymas vadyboje ir ugdyme. Galimybės ir ribos; 

 Koučingo akademijos veiklos formos ir renginiai 2012 – 2013 mokslo metais. 

Dr. Aurimas M. Juozaitis,   

koučingo praktika užsiima nuo 2007 metų. 2009 – 2011 metais dr. Aurimas Juozaitis mokėsi ir 

baigė 220 val. ICF akredituotą koučingo specialistų rengimo programą „Essential Coaching Skills“, 

kurią vedė Jungtinės Karalystės specialistai iš „Coaching Development Ltd.“ bei išlaikė 

tarptautinius egzaminus ACC (Accredited Coach Certificate) ir PCC (Profesional Coach Certificate) 

kategorijai gauti.  

 

 

 

Jei norite: 

 sužinoti kas yra koučingas, kuo jis ypatingas ir kuomet jis 

gali jums pasitarnauti; 

 įsitikinti, kad koučingas yra praktinių sprendimų ir 

individualaus augimo metodas; 

 gauti atsakymus jums rūpimais klausimais apie koučingą, 

mentorystę bei konsultavimą; 

 sužinoti apie Koučingo akademiją ir kaip galėtumėte 

lavinti savo koučingo gebėjimus ir juos taikyti tiek 

ugdyme, tiek vadovavime. 

ateikite š. m. rugsėjo 7 d. į Kėdainių daugiakultūrį centrą 

(Senoji rinka 12, Kėdainiai)      
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KOUČINGO AKADEMIJOS ATIDARYMO  

RENGINYS 

2012 m. rugsėjo 7 d., Kėdainiai 

Kėdainių daugiakultūris centras, Senoji rinka 12, Kėdainiai 

 
 

 

Registracijos anketa 
 

 

 

 

 

Vardas, pavardė: ……… 

 

Institucija: ................ 

 

Pareigos: ............... 

 

Adresas, telefonas, el. pašto adresas: ...................... 

 

 

 
 

Užpildytą anketą iki 2012 m. rugsėjo 5 d. siųsti adresu direktorius@centras.kedainiai.lm.lt  
 

_________________ 

 

mailto:direktorius@centras.kedainiai.lm.lt

