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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2013 m. birželio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  3, 4 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Informacinių komunikacinių technologijų kursai 

besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 
TECHNOLOGINĘ dalį (kursų programa patvirtinta ŠMM 

ministro įsakymu Nr. ISAK-555, 2007-03-29).  

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  
 

 

2.  7 d. 10 val. 
Kėdainių profesinio 

rengimo centras 

(Šėtos g.105) 

 

Seminaras Kėdainių profesinio rengimo centro 

pedagogams: 

„Verslumo ugdymo profesiniame mokyme tarptautinė 

patirtis“. 
  
Lektoriai: profesijos vyr. mokytoja Vilija Bakutytė; profesijos 

mokytojas Giedrius Vaičiūnas; profesijos mokytoja metodininkė 

Vida Radavičienė; profesijos mokytoja metodininkė Laimutė 

Dulkinienė; profesijos vyr. mokytoja Andželika Liukumienė; 

profesijos mokytoja Jurgita Zakarauskaitė; profesijos vyr. 

mokytoja Dalė Petravičienė; profesijos mokytoja Jurgita 

Dembinskienė, Kėdainių profesinio rengimo centras. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

3.  11-12 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras Kėdainių l/d „Aviliukas“, l/d „Vyturėlis“ ir 

l/d „Pasaka“ Vaiko gerovės komisijų nariams: 

„Krizių ir probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“. 
 

Lektorius – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centro krizių valdymo konsultantas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimus 

išduos SPPC. 

4.  12 d.  

Mikalojaus Daukšos 

pagrindinė mokykla 

(Dariaus ir Girėno 

g. 52) 

Seminaras Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Klasės auklėtojo veikla organizuojant mokinių 

pažintines veiklas ir ugdant bendradarbiavimo įgūdžius 

neįprastoje aplinkoje”.  

Lektoriai: direktorius Linas Butkus; direktoriaus 

pavaduotoja Sonata Danielė, Kėdainių Mikalojaus Daukšos 

pagrindinės mokyklos. 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

5.  12 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos m/d 

„Kaštonas“, Kėdainių m/d „Puriena“, Kėdainių rajono 

Dalyvio mokestis – 

5 Lt 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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(Josvainių g. 40) 

 

 

Truskavos pagrindinės mokyklos mokytojams: 

„XX amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Pradinio 

ugdymo turinio modeliavimas ir ugdymo proceso 

organizavimas pokyčių kontekste. Mąstymo žemėlapiai“. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Lina Augustinienė, socialinė 

pedagogė metodininkė Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių r. 

Akademijos m/d „Kaštonas“; mokytoja metodininkė Renata 

Zigmantavičienė, Kėdainių m/d „Puriena“; mokytojas 

metodininkas Audrius Pankratjevas, Kėdainių r. Truskavos 

pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

6.  12 d.  
Šiaulių Didždvario 

gimnazija 

(Vilniaus g. 188, 

Šiauliai) 

Išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras chemijos mokytojams: 

„Organinių junginių gamybos technologijos ir 

pritaikymo galimybės, pagal atnaujintus chemijos 

egzamino reikalavimus".  

Aušra Nesterovienė 

Būtina registracija: 

1) dėl vykimo iki 6 

d. tel. 52 544 arba 

el.paštu 

r.tiskuviene@gmail.

com  

2) dėl dalyvavimo 

el.paštu 

virge13@gmail.com 

Dalyvio mokestis – 

40 Lt. 

Pažymėjimus išduos 

Šiaulių ŠC. 

Seminaro programa 

pridedama 5psl. 

7.  17 d. 10,30 val. 
Specialioji mokykla 

(Basanavičiaus g. 

99) 

 

Seminaras Kėdainių specialiosios mokyklos 

mokytojams: 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

ugdymo planavimas“. 
 

Lektorė -  Renata Dudzinskienė.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

8.  18 d. 9 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g.11) 

 

Seminaras Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Klasės auklėtojo veiklos galimybės sociokultūriniame 

kontekste. Ekskursijų organizavimas ir mokinių veiklos 

vadyba ugdant pažinimo bei bendradarbiavimo įgūdžius 

neįprastoje aplinkoje“. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė, mokytoja 

metodininkė Daina Volkevičienė,  vyr. mokytoja Jūratė 

Kavaliauskienė, socialinė pedagogė metodininkė Lina 

Adomaitienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla.  
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

9.  18 d. 11 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

 

Seminaras fizikos mokytojams: 

„Paprasti - nepaprasti fizikos eksperimentai“. 
  
Lektorės: mokytoja metodininkė Vida Micevičienė, 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija; vyr. mokytoja Alma 

Valonienė, Kėdainių profesinio rengimo centras. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:virge13@gmail.com
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10.  19 d. 11 val. 
Kėdainių rajono 

Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

 

Seminaras Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

ir Kėdainių šviesiosios gimnazijos gamtos mokslų 

mokytojams: 

„Mobiliųjų įrenginių taikymo galimybės mokant gamtos 

mokslų“. 
 

Lektorius - mokytojas ekspertas Renoldas Klimavičius, 

Kėdainių rajono Krakių M.Katkaus gimnazija.  
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

11.  20 d.  Seminaras Kėdainių jaunimo mokyklos mokytojams: 

„Inovatyvių ugdymo turinio metodų paieška pedagogų 

edukacinio - pažintinio mokymosi procese“. 

Lektoriai: Alma Jociuvienė, Kėdainių jaunimo mokyklos 

direktorė; Rūta Krencienė, VšĮ „Tytuvėnų piligrimų 

centras“ gidė-vadybininkė; Ilona Urnikienė, Žemaitijos 

nacionalinio parko Plungės rajono Plokščių kaimo Šaltojo 

karo muziejaus administratorė; Dalia Jakštienė Žemaitijos 

nacionalinio parko Platelių dvaro muziejaus edukacinio 

projekto vadovė; Ignas Kreismontas VšĮ „Platelių Žalgirio 

jachtklubas“ ekskursijos ir projekto vadovas. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

12.  20 d. 10 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

 

Seminaras Kauno regiono profesinių mokymo įstaigų 

gamtos mokslų mokytojams: 

„Verslumas gamtos mokslų pamokose“. 

 

Lektoriai: vyr. mokytoja Alma Valonienė; mokytoja Justina 

Lukauskienė, Kėdainių profesinio rengimo centras. 
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

13.  20 d.  
Išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras švietimo įstaigų direktoriams ir Švietimo 

skyriaus specialistams: 

„Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų patirtis“. 
Turinys: 

1. Etninio ugdymo mokymo(si) procese galimybės. 

2. Istorijos žinių reikšmė formuojant mokinio tautinę ir pilietinę 

savivoką. 

3. Ugdymo įstaigų bendradarbiavimo patirtis su Žemaičių 

muziejumi „Alka“. 
 

Lektoriai: Danutė Mažeikienė, Telšių rajono savivaldybės 

švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 

vedėja; Rita Vargalytė, Telšių švietimo centro direktorė; 

Žydrūnas Želnys, Telšių Žemaitės gimnazijos direktorius; 

Danutė Urnikienė, Telšių l./d. „Mastis“ l. e. direktorės 

pareigas. 

Organizatorius – mokyklų direktorių asociacija. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki  

14 d. tel.: 5 25 44 

arba el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com  

Dalyvio mokestis –  

60 Lt. 

 

14.  1-2 d. 

10 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Mokymai projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo 

finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas 

savivaldybėse“ (kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-03-001) 

dalyviams. 
 

Dalyvavimas su 

kvietimais. 

Daugiau 

informacijos apie 

projektą 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
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 Lektorė - Aušra Nesterovienė, projekto konsultantė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

 

http://pakis.ipc.lt/

wordpress/?p=55
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

15.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. bus atliekamas 

brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas tyrimas. 

 

Atvykstant turėti gimimo liudijimo kopiją. 
Primename, kad vaiko, kuriam šiais kalendoriniais metais 

sukanka septyneri metai, brandumas nėra vertinamas. 
 

Arūnė Jakutienė 

 

Būtina 

registracija 

tel.: 5 13 46 arba 

el.p.: 

a.psichologe@ 

gmail.com 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

16.  3 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislovas Šimokaitis 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

17.  5 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis 

pasitarimas 

„Veiklos ataskaita. Vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aplankai.“ 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Portačenkienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

18.  7 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

19.  11 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokyklų ugdymo karjerai koordinatorių pasitarimas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

20.  11 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Amalevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

21.  18 d. 
Varėnos švietimo 

centras 

 (J.Basanavičiaus 

g. 9, Varėna) 

Metodinė diena Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

darbuotojams „Varėnos švietimo centro darbo patirtis“.  

 

22.  19 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

http://pakis.ipc.lt/wordpress/?p=553
http://pakis.ipc.lt/wordpress/?p=553
http://pakis.ipc.lt/wordpress/?p=553
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VI. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS 
 

23.  3 – 7 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Individualus mokymas: 

„Pozityvi tėvystė“. 
 

Lektorė – socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba.   
 

 

 
 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                      Henrikas Vaicekauskas 
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KVALIFIKACINIS SEMINARAS  

 
„Organinių junginių gamybos technologijos ir pritaikymo galimybės, pagal atnaujintus chemijos egzamino 

reikalavimus" 

 Šiauliai 

Birželio 12 d 

 

PROGRAMA 

 

 

1. Registracija 9.30 – 9.50 val.  

Didždvario gimnazija Vilniaus 188, Šiauliai 

2. 10.00 – 11.45 val.  

Susipažinimas su cheminėmis laboratorijomis, naudojamomis cheminėmis medžiagomis, 

gamybos procesais, ekologiniais sprendimais įmonėje „Gubernijoje“. 

 

3. 12.00 – 13.30val.  

“Rėkyvos” durpynas arba “Hampidijanas” 

 

4. 14.00 – 15.30 val.  

Susipažinimas su cheminėmis laboratorijomis, naudojamomis cheminėmis medžiagomis, 

gamybos procesais, ekologiniais sprendimais įmonėje „Putokšnis“. 

 

5. 15.30 – 16.00 val. 

Pietūs 

 

6. 16.00 – 16.45 val.  

Docentės  J.Sitonytės paskaita ekologine tematika 

 

7.  16.45 – 17.15 val 

Dienos  refleksija 

 

Išankstinė registracija pageidautina iki gegužės 31 d.   

e. paštu virge13@gmail.com  

(Išankstinė registracija reikalinga, kad žinotume kiek vietinių chemikų rajono ir miesto 

galės registruotis. Registruojantis nurodyti ar pietausite.) 

      Kvalifikacijos pažymėjimas ir dalyvio mokestis - 5 Lt (galima pažymėjimo neimti) 

      Ekskursija ”Gubernijoje” 15 Lt  ir pietūs  - 12 - 15 Lt. 

 

 

mailto:virge13@gmail.com

