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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-70  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  
 





2015 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  rugpjūčio 

25 d. 9 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g.52) 

Seminaras Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centro pedagogams: 

“Aktyvių mokymosi metodų taikymas pedagogo veikloje”. 
  

Lektorės: vyr. mokytoja Laura Paulauskienė ir vyr. socialinė 

pedagogė Vilma Pilkienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras. 
  

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  rugpjūčio 

28 d. 10 val. 
Kėdainių rajono 

įmonės 

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos ir 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Mokomųjų dalykų turinio sąsajos su gamybiniais 

procesais”. 
  
 Lektoriai: direktoriaus 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  

  

  

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/


2 

 

3.  14 d. 14 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

NEĮVYKS 

Paskaita Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogams: 

„Neformaliojo kritinio mąstymo ugdymo galimybės”.  

 

Lektorė - Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo 

konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė.  
 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

Eur 
Pastaba. Rajono 

tarybos sprendimu nuo 
2015-09-01 pasikeitė 

pažymėjimo blanko 

kaina.  

4.  23 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40)  

Seminaras pradinių klasių mokytojams:  

„Šiuolaikinis mokinys. Kaip pažinti vaiką mokytojai ir jo 

tėvams?“. 

Turinys: 
1.  Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas: 

 tėvų įtraukimo ir įsitraukimo į mokyklos gyvenimą svarba ir 

galimybės; 

 darbo su tėvais formų įvairovė; 

 vaikų lūkesčiai pradinio mokyklinio amžiaus tarpsnio laiku. 

2.  Priemonių, leidžiančių labiau pažinti mokinį,  pristatymas ir aptarimas:   

 testai ,,Nykštukų medis“, ,,Kur tu esi šiandien?“, ,,Kodėl tu 

mokaisi?“, „Koks aš? ,,Mano charakteris?“; 

 ,,Besimokančiojo tipas“; 

 moksleivių poreikių tyrimas. Asmenybės kryptingumas; 

 ,,Kokie tavo klasės draugai?“, Kūrybinio darbo pristatymas; 

 nebaigtų sakinių apklausų pavyzdžių pristatymas. ,,Klasės 

klimatas“, ,,Mokinių mokymosi savarankiškumas“, ,,Sau apie 

save“; 

 rašinėlių pavyzdžiai ir aptarimas; 

 šventinių idėjų ir knygelės pristatymas ,,Mano tėveliai“. 

 

Lektorė - mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė, Kauno 

Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Būtina 

registracija iki 18 

d.  

tel: 5 25 44 arba 

el. paštu: 

a.nesteroviene @ 

gmail.com,  

www.centras.keda

iniai.lm.lt - 

REGISTRACIJA  

 

Dalyvio mokestis 

– 12,00 Eur 

5.  24 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40)  

Seminaras socialiniams pedagogams, klasių auklėtojams, 

neformaliojo vaikų švietimo mokytojams, prevencinio 

darbo grupių nariams (1-asis seminaras):  

„Alkoholio prevencija bendrojo ugdymo mokykloje 

praktiškai: formos, būdai ir metodai“. 
 

Programa yra alkoholio prevencijai skirtų mokomųjų užsiėmimų 

rinkinys, parengtas darbui su 11- 18 m. amžiaus mokiniais.  

Programos metodika parengta Švedijos specialistų.  

Programoje pristatoma daug aktyvių užsiėmimų ir metodai, kurie 

gali būti naudojami rengiant prevencines pamokas ar renginius, 

klasės valandėles, kitas ugdymo veiklas.  

Programą sudaro du seminarai (16 akad. val.).  

Programos dalyviams bus dovanojama metodinių užsiėmimų knyga 

„Kalbėkimės“ (apimtis - 142 psl.).  
 

 Lektoriai – VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centro komanda.  

 

 Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 18 

d.  

tel: 5 25 44 arba 

el. paštu: 

n.vaicekauskiene 

@ gmail.com  

www.centras.keda

iniai.lm.lt - 

REGISTRACIJA 

Seminaras 

nemokamas. 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

Eur 

  

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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6.  24 d. 10 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija: 

„Mano sėkmės mokykla“. 
 

Organizatorius - LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

bendruomenė. 
Neringa Vaicekauskienė 

Programa 

pridedama 2 

priede. 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

Eur 

 

7.  30 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Paskaita ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ir 

pedagogams: 

„Šiuolaikinės informacinės technologijos ikimokykliniame 

ugdyme”. 
Turinys: 

● ikimokyklinio ugdymo įstaigos modernizacija; 

● interaktyvios (protingas) lentos bei jų panaudojimo galimybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose; 

●  interaktyvūs stalai ir jų nauda ikimokykliniame ugdyme; 

● 3D spausdintuvai bei jo panaudojimo galimybės; 

● 3D spausdintuvu atspausdintų gaminių pavyzdžiai; 

● numatomi Europos Sąjungos projektai, kurie suteiks  galimybę 

modernizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

 

Lektorės: Ieva Gaidamavičiūtė–Barkauskė ir Rūta Kairytė, 

UAB „Biznio mašinų kompanija” projektų vadovės.  
   

Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki 25 

d. 

tel: 5 25 44 arba 

el. paštu: 

r.tiskuviene@ 

gmail.com 

www.centras.keda

iniai.lm.lt - 

REGISTRACIJA 

 

Paskaita 

nemokama 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 Eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

8.  Rugsėjo mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

  

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji 

ugdymosi poreikiai (pagal išankstinę registraciją). 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė  

  

9.  Iki rugsėjo 18 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

  

Mokinių, kurių specialiuosius ugdymo(si) poreikius 

numatoma vertinti Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje 

2015-2016 m.m., sąrašų pateikimas. 

 

Jurgita Vaitelytė 

Informaciją 

prašome pateikti 

el. paštu: 

spec.pedagoge@c

entras.kedainiai.l

m.lt  

Raštas 

pridedamas 

1 priede 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, KONSULTACIJOS, PLENERAS 

 

10.  4 d. 15 val. 
Šv. Juozapo 

parapijos salė 

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

 Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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11.  9 d. 10 val. 
l/d “Žilvitis” 

(Respublikos g. 2) 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų skyrių 

direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas: 

„Ugdytinių pasiekimų vertinimas Kėdainių rajono 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašas). 
 

Organizatorius - direktorių pavaduotojų ugdymui 

susivienijimas. 
  

Registracija 

tel.: 6 17 05  

arba  

el. paštu: 

zilvitis_mok@ta

kas.lt 

12.  11 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

 Neringa Vaicekauskienė 

 

13.  15 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

14.  15 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Muzikos mokytojų ir meninio ugdymo pedagogų 

metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Živilė Būdienė 

 Neringa Vaicekauskienė 

 

15.  15 d. 14.30 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkas Vaidas Grišinas 

 Neringa Vaicekauskienė 

 

16.  17 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Krasauskienė 

 Neringa Vaicekauskienė 

 

17.  22 d. 14 val. 
l/d “Žilvitis” 

(Respublikos g. 2) 

Konsultacija gimnazijų, progimnazijų ir pagrindinių 

mokyklų mišrių priešmokyklinio ugdymo grupių 

auklėtojams ir juos kuruojantiems direktoriaus 

pavaduotojams ugdymui: 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo 

naudojimas. Ugdymo(si) proceso planavimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse”. 
(registruojasi auklėtojai ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui iš 

Akademijos, Josvainių, Krakių M. Katkaus ir Šėtos gimnazijų, J. Paukštelio 

progimnazijos, Dotnuvos, Labūnavos, Miegėnų ir Surviliškio V.Svirskio 

pagrindinių mokyklų). 

 

Organizatorė - Audra Pakštienė, l/d „Žilvitis” direktorės 

pavaduotoja ugdymui. 
 

Registracija 

tel.: 6 17 05  

arba el. paštu: 

zilvitis_mok@ta

kas.lt 
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18.  22 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Chemijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Lažinskienė 

Aušra Nesterovienė 

 

19.  23 d. 10,30 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

 

Konsultacija Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojams:  

„Neformaliojo kritinio mąstymo ugdymo galimybės”.  

 

Konsultantė - Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo 

konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė.  
 

 

20.  25 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros  mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronius Šimokaitis 

Neringa Vaicekauskienė 

 

21.  28 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Gemma Navickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

22.  29 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Fizikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Vida Micevičienė 

                                                                                   Aušra Nesterovienė 

 

23.  29 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Birutė Ceinoriute 

Aušra Nesterovienė 

 

24.  Data bus 

patikslinta 

Kėdainių 

specialioji mokykla 

(J. Basanavičiaus g. 

99) 

Keramikos pleneras dailės mokytojams (II dalis). 

„Keramikos dirbinių dekoravimas“. 
  
Plenerą veda - vyr. mokytoja Loreta Žukauskaitė, Kėdainių 

specialioji mokykla. 

 

Organizatorius - dailės mokytojų metodinio būrelio taryba. 

 

 

IV. TĖVŲ, SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

 

25.  8 d., 15 d.  

14 val. 
Pavermenio km., 

Truskavos seniūnija. 

Paskaitos tėvams: 

 „Vaiko psichosocialinė ir emocinė raida”; 

 „Fizinio aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikatai”; 

 “Ligų profilaktika”, “Sveika mityba”, “Asmens 

higienos įgūdžių formavimas vaikams”; 

 „Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei 

sveikatai” 

Lektoriai: psichologijos magistrė Arūnė Jakutienė, Kėdainių 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas “Vaiko 

sveikata šeimos 

rate”. 
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švietimo pagalbos tarnybos psichologė; edukologijos magistrė 

Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė; Aida 

Butkienė, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė; Dalia 

Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vyr. socialinė 

pedagogė.  

Projekto vadovė Dalia Šeliakienė 

26.  Data bus 

patikslinta 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Bendruomenių centrų vadovų apskritasis stalas. I-asis 

susitikimas. 

Rajono 

savivaldybės 

finansuojamas 

projektas 

“Bendruomenių 

centrų apskritasis 

stalas”. 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

27.  8 d., 15 d.  

14 val. 
Truskavos seniūnija 

(Pavermenio k.) 

Užsiėmimai paaugliams: 

 „Socialinių įgūdžių formavimas”; 

 „Asmens higienos įgūdžių įtvirtinimas”. 

Lektoriai: Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos vyr. socialinė pedagogė; Aida Butkienė, Kėdainių r. 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros specialistė. 
 

Užsiėmimai vaikams: 

 „Smagios mankštelės”; 

 „Kūrybinių - pažintinių gebėjimo lavinimas”. 

Lektoriai: vyr. mokytoja Dalia Vengrytė, Kėdainių 

“Atžalyno” gimnazija;  auklėtoja metodininkė Genovaitė 

Cinkuvienė,  Kėdainių lopšelis - darželis “Vyturėlis”.  

 

Projekto vadovė Dalia Šeliakienė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

finansuojamas 

projektas “Vaiko 

sveikata šeimos 

rate”. 

28.  21 d. 14 val. 
Savivaldybės 

posėdžių salė, 215 

kab. 

(J.Basanavičiaus g. 

36) 

 

Mokinių savivaldų institucijų rinkiminis forumas rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų nariams. 

 

Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba. 

 

Vilija Girdauskaitė 

Kviečiami 

dalyvauti 

mokyklų 

savivaldos 

institucijų nariai 

ir koordinatorius 

(5-7 asmenys). 

29.  23 d. 14 val. 
Akademijos 

gimnazija  

(Jaunimo g.2, 

Akademija) 

Mokymai Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

mokinių savivaldos nariams:   

“Mokinių tarybos veikla. Savivaldos veiklos planų 

sudarymas”. 

 

Mokymus veda rajono mokinių tarybos narės: Indrė 

Rajono 

savivaldybės 

finansuojamas 

projektas 

“Kėdainių rajono 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 
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Liaugminaitė, Birutė Jankauskaitė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 

 

Vilija Girdauskaitė 

savivaldų 

šturmas”. 

30.  28 d. 14 val. 
Krakių M.Katkaus 

gimnazija  

(Kauno g.26, 

Krakės) 

Mokymai Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos 

mokinių savivaldos nariams:   

“Mokinių tarybos veikla. Savivaldos veiklos planų 

sudarymas”. 

 

Mokymus veda rajono mokinių tarybos narės: Indrė 

Liaugminaitė, Birutė Jankauskaitė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 

 

Vilija Girdauskaitė 

Rajono 

savivaldybės 

finansuojamas 

projektas 

“Kėdainių rajono 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

savivaldų 

šturmas”. 

31.  29 d. 14 val. 
Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

(Barupės g.1, 

Labūnava) 

Mokymai Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės 

mokyklos mokinių savivaldos nariams:   

“Mokinių tarybos veikla. Savivaldos veiklos planų 

sudarymas”. 

 

Mokymus veda: rajono mokinių tarybos narės Indrė 

Liaugminaitė, Birutė Jankauskaitė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 

Vilija Girdauskaitė 

Rajono 

savivaldybės 

finansuojamas 

projektas 

“Kėdainių rajono 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

savivaldų 

šturmas”. 

 

VI. PARODOS 

 

32.  Rugsėjo mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių rajono 7 - 12 klasių mokinių ir mokytojų parodos 

- konkurso “Gimtasis miestas miniatiūrose” darbų paroda. 

 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Daiva Nurdinova, 

Kėdainių ”Atžalyno” gimnazija; mokytoja metodininkė 

Danguolė Civilkienė, Kėdainių šviesioji gimnazija; mokytoja 

metodininkė Audronė Rudienė, Kėdainių “Ryto” progimnazija. 

 

Danutė Čeidienė 

 

 

33.  Rugsėjo mėn. 

Kėdainių kalbų 

mokykla  

(Pirmūnų g. 13) 

Kėdainių ”Ryto" progimnazijos 8 kl. mokinės Eitvilės 

Mickevičiūtės grafikos darbų paroda "Linksmos išdaigos". 

 

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto” progimnazija. 

Danutė Čeidienė 

 

 

34.  Rugsėjo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 
(Josvainių g. 40) 

Foto darbų paroda  „Vasarojame daržely...“.  

 

Parodą parengė: direktorės pavaduotoja ugdymui Laisvyda 
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 Stogevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

Inga Župerkienė; Kėdainių miesto lopšelis - darželis 

"Aviliukas". 

Danutė Čeidienė 

 

 

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

35.  8-30 d. 
Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52) 

 Integruoto ugdymo projektas „Žengiu į žinių pasaulį“. 
 

Organizatoriai: vyr. socialinė pedagogė Vilma Pilkienė, 

socialinė pedagogė Jolanta Pupkevičienė, Kėdainių suaugusiųjų 

ir jaunimo mokymo centras. 
 

 

 

VIII. INFORMACIJA 

 

1. Rugsėjo 21 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos patalpose vyks seminaras savivaldybės 

biudžetinių įstaigų vyr. buhalteriams, finansininkams: „Pasirengimas sudaryti metines 

finansines ataskaitas: 2015 m. naujausi pakeitimai“.  

Seminaro lektorė – VSAFAS mokymo programų vadovė Renata Paškauskienė, UAB „Factus 

Sum“. Dalyvio mokestis – 60,00 Eur.  

Registracija iki 16 d., užpildytą registracijos anketą siunčiant el. adresu:  

konsultacijos@factussum.lt (programa ir registracijos anketa 3 ir 4 priede). 
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