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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-106 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2014 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  25 – 28 d.  

10 val. 
Kėdainių kultūros 

centras 

(Basanavičiaus g. 

24) 

 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams:  

„Humanistinio individualaus požiūrio į vaikus pagrindai 

ugdymo procese (Gyvenimo Mokyklos sistema)“. 

 

Lektoriai: Šalva Amonašvilis, psichologijos mokslų daktaras, 

profesoriaus, humanistinės pedagogikos kūrėjas ir 

puoselėtojas; Paato Amonašvilis, psichologas, rašytojas, vaikų 

darželio „Basti-Bubu“ mokslinis vadovas.  
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

2.  3 d. 10 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: 

„Streso ir įtampos valdymas“. 

 

Lektorius – psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

3.  16 d. 14 val. 

Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52) 

Paskaita mokyklų psichologams: 

„Vaikų prieraišumas. Psichologo darbo galimybės“.  

 

Lektorė - psichologė Rita Bagdonaitė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 2 Lt. 

4.  16 d. 14 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita lietuvių kalbos mokytojams: 

„Lietuvių kalbos mokymo pagrindinėje mokykloje ir 

gimnazijoje aktualijos“. 

 

Lektorės: mokytoja metodininkė Diana Šilkaitienė, vyr. 

mokytoja Zita Želnienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 5 Lt. 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
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5.  25 d. 9.30 val. 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

 

Seminaras Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos mokytojams: 

„Mokyklos mikroklimato formavimas“. 

 

Lektorius – psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Seminaras 

mokamas. 

6.  26 d. 9.30 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių 

pedagogams: 

„Ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų 

kūno kultūros dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 

ugdymas“. 
 

Lektorė - dr. Daiva Jakavonytė - Staškuvienė, Ugdymo turinio 

skyriaus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja, 

Ugdymo plėtotės centras.  
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki   

23 d. tel.52544  

arba el.p.:  

a.nesteroviene@

gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 40 Lt. 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

7.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Rugsėjo mėn. vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių 

specialieji ugdymosi poreikiai (pagal išankstinę 

registraciją). 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

  

 

8.  iki 19 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Mokinių, kurių specialiuosius ugdymo(si) poreikius 

numatoma vertinti Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje 

2014-2015 m.m., sąrašų pateikimas. 

Jurgita Vaitelytė 

Informaciją 

pateikti el.paštu: 

spec.pedagoge@c

entras.kedainiai.l

m.lt arba faksu 

52544. Raštas 

pridedamas  

 6 psl. 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

9.  10 d. 14. 30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

10.  11 d. 14 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas.   
 

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Vansevičienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

11.  11 d. 14 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:spec.pedagoge@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:spec.pedagoge@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:spec.pedagoge@centras.kedainiai.lm.lt
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12.  16 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Chemijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Lažinskienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

13.  16 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Jėckienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

14.  16 d. 15 val.  
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

15.  16 d. 15. 30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Almonė Šilkaitytė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

16.  17 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Biologijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Baltušytė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

17.  18 d. 10 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Krasauskienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

18.  18 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Birutė Ceinoriute 

Aušra Nesterovienė 

 

 

19.  22 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 
 

 

20.  24 d. 14 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40)  

Mokytojų, rengiančių komandas pradinių klasių mokinių 

konkursui „Šviesoforas”, pasitarimas. 

 

Danutė Čeidienė 

 

21.  24 d. 14,30 val. 

Daugiakultūris 

centras 

(Senosios rinkos a. 

12) 

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Pečiulytė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

22.  25 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Fizikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vida Micevičienė 
Aušra Nesterovienė 

 

 

23.  25 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Gemma Navickienė 

Aušra Nesterovienė 
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IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

24.  27 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Mokymai mokiniams: „Darbas komandoje. Komandinio 

darbo principai, vaidmenys. Savanoriška veikla ir 

pagrindiniai jos principai“. 
 

Mokymus veda rajono mokinių tarybos komanda: Gabrielė Pabrinkytė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija, Kęstutis Gaidukevičius, Emilis Ruzveltas, 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija.  

                                                                      Vilija Petkūnienė 

 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

finansuojamas 

projektas  

„Mokiniai– 

mokiniams!” 

 

25.  29 d. 13.30 val. 
Savivaldybės 

posėdžių salė 

 215 kab. 

(Basanavičiaus g. 

36) 

Moksleivių savivaldos institucijų forumas rajono ugdymo 

įstaigų savivaldų komandoms. 

 
 

Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba  
 

Vilija Petkūnienė 

 

Kviečiami 

dalyvauti 

mokyklų 

savivaldos 

institucijų nariai 

ir koordinatorius 

(1-3 asmenys). 

 

V. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

26.  4, 11 d. 14 val. 

Pelėdnagių 

seniūnija 

(V. Koncevičiaus 

g. 3) 

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”. 

Užsiėmimai vaikams: 

 „Smagios mankštelės”. 

 „Kūrybinių – pažintinių gebėjimo lavinimas”. 
 

Lektorės: Dalia Šeliakienė, socialinė pedagogė; psichologijos 

magistrė Arūnė Jakutienė, psichologė; edukologijos magistrė 

Aušra Nesterovienė, metodininkė, neformaliojo ugdymo 

konsultantė; Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba; vyr. mokytoja 

Dalia Vengrytė, Kėdainių „Atžalyno” gimnazija; Aida 

Butkienė, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė; vyr. auklėtoja 

Genovaitė Cinkuvienė, Kėdainių lopšelis - darželis „Vyturėlis“. 

 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas 

„Padėkime augti 

sveikais“. 

 

 

 

VI. PARODOS 
 

27.  Rugsėjo mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

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. 
 

 

 

VII. INFORMACIJA 
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1. Skelbiama registracija į atestacinius kursus: 

1. Kalbos kultūros kursai (seminaras ir įskaita). 

2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai (5 seminarai ir įskaita). 

3. Informacinių komunikacinių technologijų kursai besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams 

pagal pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto TECHNOLOGINĘ dalį.  

4. Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

EDUKACINĘ dalį.  

    Registracija telefonu 5 25 44 arba el.paštu r.tiskuviene@gmail.com. iki rugsėjo 30 d. 

 

2. Kviečiame užsienio kalbų mokytojus registruotis į ankstyvojo užsienio kalbų mokymo programą. 

Programos paskirtis – užsienio kalbų mokytojo kvalifikaciją turintiems mokytojams suteikti specialiųjų 

kompetencijų, būtinų vykdyti ankstyvojo užsienio kalbų mokymo programą. Programos trukmė – 48 val. 

Registracija telefonu 52544 arba el.paštu.  a.nesteroviene@gmail.com iki 2014 spalio 1 d. 

 

 

Direktorius     Henrikas Vaicekauskas 

 

 

________________________________ 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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