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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. 

įsakymu Nr. V- 66  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  
 

2015 m. birželio mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

 

1.  3 d. 9 val. 
Jonavos 

suaugusiųjų 

švietimo centras 

(J.Basanavičiaus g. 

7, Jonava) 

Išvykstame 8 val. 

nuo Kėdainių 

centrinio pašto 

(J. Basanavičiaus g. 

59)  

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų vadovams: 

,,Mokyklų BUP rengimas“.  
 

Lektorė - ŠMM pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus 

vedėjos pavaduotoja Audronė Šuminienė. 
Rūta Tiškuvienė 

Dalyvio mokestis 

– 5,50 Eur  

 (18,99 Lt) 

2.  4 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų socialinių 

pedagogų seminaras: 

„Socialinio pedagogo darbo ypatumai PPT”. 
 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Edita 

Kazlauskienė, Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė 

tarnyba; vyr. socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė, 

socialinė pedagogė Nerija Guogė, Vilniaus miesto 

psichologinė - pedagoginė tarnyba; vyr. socialinė pedagogė 

Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba; 

socialinė pedagogė Andželika Teresa Jachimovič, Trakų 

švietimo centro pedagoginis psichologinis skyrius; socialinė 

pedagogė Aurelija Jocaitė, Šiaulių miesto pedagoginė 

psichologinė tarnyba. 
Dalia Šeliakienė 

Dalyvio mokestis 

– 3,50 Eur  

 (12,08 Lt) 

3.   9 d. 10 val. 
„Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

Paskaita Kėdainių “Ryto” pagrindinės mokyklos pradinių 

klasių mokytojams: 

„Tapyba smėliu“. 
 

Lektorė - vyr. mokytoja Dalia Ona Urbienė, Kėdainių “Ryto” 

pagrindinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

(2,00 Lt)  
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4.  9 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras muzikos, choreografijos mokytojams, meninio 

ugdymo vadovams: 

„Garso dizainas. Pažintis su muzikos redagavimo 

programomis, muzikos archyvais, garso aparatūra”. 
 

Lektorius - Vidmantas Valantiejus, Kėdainių rajono Šėtos 

kultūros centro direktorius, Krakių kultūros centro meno 

vadovas, Kėdainių šviesiosios gimnazijos akompaniatorius. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 5 

d. 

tel.: 5 25 44 arba 

el.p.: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Dalyvio mokestis 

- 8 Eur  (27,62Lt) 

5.  9 d. 11 val. 
Kauno rajono 

Vilkijos gimnazija 

(Čekiškės g. 73, 

Vilkija) 

Paskaita Kauno rajono Vilkijos gimnazijos pedagogams: 

„TGM – tyrinėjimais grįstas mokymas(is)“. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė, 

Kėdainių rajono Josvainių gimnazija; mokytoja metodininkė 

Asta Juchnevičienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

(2,00 Lt)  

6.  11 d. 10 val. 
Kėdainių rajono 

įmonės 

NUKELIAMAS į 

rugpjūčio 27 d. 

 

Seminaras  Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos ir 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Mokomųjų dalykų turinio sąsajos su gamybiniais 

procesais”. 
 

Lektoriai: pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė, mokytoja 

metodininkė Asta Juchnevičienė, Kėdainių Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla;  mokytoja metodininkė Giedrė 

Paškevičienė, mokytojas metodininkas Andrius Paškevičius, 

Kėdainių rajono Josvainių gimnazija.  
 Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

(2,00 Lt)  

7.  11 d. 10 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

Seminaras Kėdainių profesinio rengimo centro 

pedagogams: 

„Tarptautinė patirtis - poveikis mokytojui ir jo profesinei 

aplinkai”. 
 

Lektoriai - Kėdainių profesinio rengimo centro pedagogų 

komanda. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

(2,00 Lt)  

8.  16 d.  
Pasvalys 

 

Išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras chemijos ir fizikos mokytojams: 

„Biokuro gamyba ir panaudojimas Lietuvoje”. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Rasa Lažinskienė, mokytoja 

metodininkė Vida Micevičienė, Kėdainių “Atžalyno” 

gimnazija; generalinis direktorius Vladas Linkevičius, Pasvalio 

biokuro gamykla ‘Kurana”. 
 

 Aušra Nesterovienė 

Dalyvio mokestis 

– 12 Eur. (41,44 

Lt.)  
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9.  16 d. 
 

Seminaras Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Suvalkijos kultūrinio paveldo pažinimas: praeitis ir 

dabartis. Edukacinių programų panaudojimo galimybės 

ugdymo procese”. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė, mokytoja 

metodininkė Jūratė Kavaliauskienė, mokytoja metodininkė 

Daina Volkevičienė, socialinė pedagogė metodininkė Lina 

Adomaitienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla. 
 

Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

(2,00 Lt)  

10.  16 d. 10 val. 
m/d “Puriena” 

(Mindaugo g. 20) 

Seminaras mokyklos- darželio “Puriena” ir mokyklos-

darželio “Vaikystė” pedagogams: 

„Darbas komandoje, bendradarbiavimas, tarpusavio 

supratimas“. 
 

Lektorius - psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

(2,00 Lt)  

11.  17 d.  
 

Seminaras Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Istorinis - kultūrinis Aukštaitijos paveldas. Teigiamo 

požiūrio į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius ugdymas 

įvairiose aplinkose“. 
 

Lektorės: Rita Lukoševičienė, l.e. direktoriaus pareigas, 

specialioji pedagogė metodininkė Daiva Plungienė, Kėdainių 

„Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

(2,00 Lt)  

12.  17 d. 12 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

Seminaras mokytojams: 

„Humanistinės pedagogikos pagrindai,  mokytojo 

vaidmuo vaiko gyvenime“. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Vaida Krasauskienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja. 
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki 16 

d. 
el.p.: 

vaidakras00@gma

il.com 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 Eur 

(2,00 Lt) 

13.  Datą ir vietą 

pranešime vėliau 
Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams ir Švietimo 

skyriaus specialistams. 

 

Organizatorius – mokyklų vadovų asociacija, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

14.  Birželio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

  

Atliekamas brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas tyrimas. 

Svarbu: atvykstant turėti gimimo liudijimo kopiją. 

Primename, kad vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 

sueina septyneri metai, brandumas nėra vertinamas. 
  

Arūnė Jakutienė 

Būtina 

registracija 

tel.: 5 13 46 arba 

el.p.: 

a.psichologe@gm

ail.com 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, PLENERAI 

 

15.  3 d. 12 val.  
Česlovo Milošo 

kultūros centras, 

Šeteniai 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

16.  11 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba (Josvainių 

g. 40)  

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Krasauskienė 

 Neringa Vaicekauskienė 

 

17.  22 d. 10 val. 
Kėdainių 

specialioji mokykla 

 (J. Basanavičiaus 

g. 99)  

Keramikos pleneras dailės mokytojams. 
 

Plenerą veda - vyr. mokytoja Loreta Žukauskaitė, Kėdainių 

specialioji mokykla. 
 

Organizatoriai - dailės mokytojų metodinio būrelio taryba. 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

18.  2 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

Užsiėmimai Kėdainių „Ryto” pagrindinės mokyklos 1-5 

klasių mokiniams: 

„Dėmesio ir aktyvumo skatinimo veikla pagrįsta 

etnokultūros tradicijomis - tautinių juostų ornamentų 

komponavimas”. 

vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė 

 

19.  3 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

Paskaita - diskusija vyresnių klasių mokiniams ir istorijos 

mokytojams: 

„Lietuvos geopolitinė padėtis ir kolektyvinė gynyba Rusijos 

agresijos akivaizdoje“. 
 

Lektorius - Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos 

Euroatlantinio bendradarbiavimo departamento direktorius 

Saulius Gasiūnas. 

 

Organizatorius – mokytojas metodininkas Linas Mankus, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 
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V. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

20.  9 d. 17 val. 
v/g namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ 

bendruomenei: 

„Pozityvi tėvystė”. 
 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

VI. PARODOS 

 

21.  birželio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centro 

ugdytinių darbų paroda. 

 

Parodą parengė - neformaliojo ugdymo pedagogė Jurgita 

Svetikienė, Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė”. 

Danutė Čeidienė 

 

22.  birželio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos „Kaštono” 

skyriaus stendinių pranešimų paroda. 

 

Pranešimus parengė: vyr. auklėtoja Rita Čemalonskienė, 

skyriaus vedėja Danutė Deimantavičienė, auklėtoja 

metodininkė Audra Falkauskienė, auklėtoja Gražina 

Kulnickienė, vyr. auklėtoja Gražina Kablienė, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė metodininkė Jūratė Karanauskienė, vyr. 

auklėtoja Palmira Vansevičienė. 

 

 

23.  birželio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių mokyklos - darželio „Puriena” ugdytinių 

darbelių paroda „Tas paukštelių gražumas”. 

Parodą parengė - vyresnioji auklėtoja Gražina Žiužnienė, 

Kėdainių mokykla - darželis „Puriena”. 

Danutė Čeidienė 

 

 

 


