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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. 

įsakymu Nr. V-101  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  

2016 m. birželio mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  6 - 17 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai LSU Kėdainių „Aušros” 

progimnazijos pedagogams. 
Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr.ISAK-2481, 

2007-12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 

redakcija). 

 

Lektorės - spec. pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, 

logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, psichologė Arūnė 

Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.  
Vilija Girdauskaitė 

 

Pagal sutartį. 

2.  7 d. 10 val.   
Daugiakultūris 

centras  

(Senosios Rinkos 

a.12) 

 

Seminaras Kauno rajono  Panevėžiuko pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir 

tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį 

ir kultūros paveldą”. 

 

Lektorė - mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių 

rajono Šėtos gimnazija. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pagal sutartį. 

3.  7 d. 10 val.   
Krašto muziejus  

(Didžioji g. 19) 

 

Seminaras Tauragės rajono  Lomių pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir 

tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį 

ir kultūros paveldą”. 

 

Lektorė - Jūratė Nekrašienė, Kėdainių krašto muziejaus 

muziejininkė, gidė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pagal sutartį. 

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


2 

 

4.  8 d.  
Vilnius 

 

Išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras istorijos, lietuvių kalbos, geografijos, tikybos 

mokytojams: 

„Bendrakultūrinės kompetencijos tobulinimas ir istorinio 

mąstymo ugdymas perteikiant daugiakultūrį Vilniaus 

paveldą”. 
Lankysimės LR Prezidentūros valstybės pažinimo centre, Vilniaus 

choralinėje sinagogoje, Evangelikų liuteronų, Evangelikų 

reformatų, Stačiatikių ir Katalikų bažnyčiose. 

 

Lektorė - mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių 

rajono Šėtos gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Registracija iki 

6 d. 

tel. 5 17 78 

Dalyvio mokestis 

– 13,00 eur 

5.  10 d. 10 val.  
Daugiakultūris 

centras  

(Senosios Rinkos 

a.12) 

Seminaras Vilniaus vaikų socializacijos centro 

pedagogams: 

„Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir 

tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį 

ir kultūros paveldą”. 
 

Lektorė - mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių 

rajono Šėtos gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

Pagal sutartį. 

6.  10 d. 10 val. 
Krakių M. Katkaus 

gimnazija 

(Kauno g. 26) 

 

 

Konferencija Kėdainių ir Ukmergės raj. bendrojo ugdymo 

mokyklų fizikos mokytojams: 

„Fizikos naujovės ir aktualijos šiuolaikinėje mokykloje 

siekiant mokinių pasiekimų gerinimo”. 
 

Organizatorius – Kėdainių rajono fizikos mokytojų metodinis 

būrelis. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

7.  14 d. 
 Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazija 

(Džiugo g. 6, 

Telšiai) 

Išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40)  

Seminaras geografijos mokytojams: 

„Gamtos takas geografijos mokymo programoje, 

geografijos konkursuose ir olimpiadose”. 
 

Lektorė - mokytoja ekspertė Laima Uosytė, Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki  
9 d. 

tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com   

Dalyvio mokestis 

– 24,00 eur 

8.  14 d. 
Telšiai 

 

Išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

  
 

Seminaras ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų 

direktorių pavaduotojams: 

„Ugdymo proceso valdymo kompetencijos tobulinimas 

pritaikant žinias apie Telšių r. savivaldybės kultūrinį 

paveldą”. 
Lankysimės Oginskių rūmuose ir kt. Telšių r. savivaldybės kultūros 

bei istorijos objektuose.  

 

Organizatorius – Kėdainių r. ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojų susivienijimo pirmininkė Vilma Paulauskienė.  
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki  
9 d. 

tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@gm

ail.com   

Dalyvio mokestis 

– 25,00 eur 
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9.  14 d. 8 val. 
Truskavos 

pagrindinė mokykla 

(Liepų g. 1, 

Pavermenio km., 

Truskavos sen.) 

 

 

Seminaras Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Rytų Aukštaitijos krašto istorijos, kultūros paveldo 

vertybių sklaida ugdymo procese, atskleidžiant praeities ir 

šiuolaikinio pasaulio sąsajas”. 

Lektoriai: vyr. mokytojas Dainius Drumžlys, vyr. mokytoja 

Jolanta Varnienė, Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

10.  14 d. 10 val. 
Kėdainių 

„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogams: 

„Sėkmingos pamokos receptai, atsižvelgiant į 

individualius mokinių ugdymosi poreikius.” 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Lina Blinstrubienė, 

pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, mokytojas metodininkas 

Valdas Kaziukonis, mokytoja metodininkė Rūta Berankienė,  

mokytoja metodininkė Živilė Kierienė, vyr. mokytoja Vaida 

Kavaliauskienė, Kėdainių „Atžalyno” gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

11.  16 d. 9 val. 
Radviliškio r. 

Baisogalos 

gimnazija 

Seminaras Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos pedagogams: 

„Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas: gerosios patirties 

sklaida”. 
 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Irma Baltrušaitienė 

- Šablinskienė, mokytoja metodininkė Elena Sadauskienė, 

Radviliškio r. Baisogalos gimnazija; Daiva Staškūnienė 

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio direktorė. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

12.  16 d.  
Vilnius 

Išvykstame 8 val. 

nuo Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

 

 

 

Seminaras fizikos ir chemijos mokytojams: 

„Naujųjų technologijų taikymo sąsajos su gamtos mokslų 

ugdymo procesu.” 
Turinys: 

● Netradicinės aplinkos poveikis ugdymosi kokybei. 

● AB „Grigeo Grigiškės“ ir UAB „Brolis Semiconductors“ įmonių 

technologiniai sprendimai. 

● CERN parodos lankymas. 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė, 

mokytojas metodininkas Andrius Paškevičius, Kėdainių r. 

Josvainių gimnazija; mokytoja metodininkė Asta 

Juchnevičienė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazija.  
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki  
9 d. 

tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com   

 

Dalyvio mokestis 

– 13,00 eur 

13.  21 d. 
Alytus - Varėna  

 

Išvykstame 8 val. 
nuo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

pastato vidinio 

kiemo 

(J.Basanavičiaus g. 

36) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams, rajono 

savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriaus 

vadovams, specialistams: 

„Ugdymo proceso valdymo kompetencijos tobulinimas 

pritaikant žinias apie Alytaus ir Varėnos rajonų kultūrinį 

paveldą”. 

Lankysimės: Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago 

gimnazijoje, Žuvinto biosferos rezervate, Čepkelių 

valstybiniame gamtiniame rezervate.  
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki 

9 d.  
tel.: 5 25 44  

arba el.p.: 

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Dalyvio mokestis 

–  25,00 eur 
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14.  21 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

Paskaita lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Dėl naujo lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 

ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo 5,7,9 

klasėse“. 

Lektorė – mokytoja metodininkė  Aldona Šliažaitė, Kėdainių 

jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras. 
Danutė Čeidienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

15.  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@g

mail.com  

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

16.  15 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

 

Rajono informacinių technologijų mokytojų metodinis 

pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Asta Lukošienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

 

IV. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

 

17.  9 d. 
Vaikų globos namai 

„Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Praktiniai užsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų 

„Saulutė” laikino apgyvendinimo namų bendruomenės 

nariams:  

„Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas” 

Užsiėmimus veda - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

18.  4 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

 9,30 val. 
  

  
  

 

11.00 val. 
  

 

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo vaikų 

švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” 

užsiėmimai: 

 „Savanorių praktinės veiklos įsivertinimas”. 

Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė. 

 „Asmenybės potencialo vystymas per kūrybinę 

raišką”(1 dalis). 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
Aušra Nesterovienė 

 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 
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19.  7 d. 16.30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
 

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos 

neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

„Pirmoji pagalba savanoriaujant“. 
 

Lektorė – Virginija Žemaitienė, Kėdainių rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo 

specialistė. 
·Aušra Nesterovienė 

 

20.  8 d. 
Vaikų globos namai 

“Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” dienos centro  

vasaros užimtumo projekto „Senieji lietuvių amatai” 

užsiėmimai:  

 „Bendravimo įgūdžių ugdymas Pažink draugų 

pomėgius”; 

 „Lietuvių tautinės juostos ir jų raštai“. 

Užsiėmimus veda - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

21.  20 d. 16 val. 
Miesto parkas 

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo vaikų 

švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” 

užsiėmimai: 

„Improvizacija veikloje. Programos apžvalga”. 

Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė. 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

 

VI. PARODOS 

22.  Birželio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių l/d „Vyturėlis” ugdytinių kūrybinių darbelių 

paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, „Laiškai 

į ateitį”. 

Parodos organizatorė - vyresnioji socialinė pedagogė 

Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis”. 
Danutė Čeidienė 

 

23.  Birželio mėn. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

  

Kėdainių l/d „Aviliukas” ir Kėdainių r. Vilainių m/d 

„Obelėlė” projekto „Iš mažų kamštelių dideli darbeliai“  

dalyvių darbų paroda. 

Parodos organizatorės: priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

metodininkė Inga Župerkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas”; 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Audronė 

Jonavičienė, Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė”. 
Danutė Čeidienė  

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

24.  Birželio mėn. 
M. Daukšos viešoji 

biblioteka 

(Didžiosios Rinkos 

a. 11) 

Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 5 kl. mokinių 

vykdyto projekto „Mūsų bibliotekos“, skirto Bibliotekų 

metams, kūrybinių darbų paroda „Mano svajonių 

biblioteka“. 

Parodos organizatorės: vyresnioji mokytoja Jolita Mickienė, 

vyresnioji mokytoja Jolanta Adukauskienė, bibliotekininkė 

Danutė Valiaugienė. 

 

_________________________________ 


