
 

 

PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d.  

įsakymu Nr. V-109 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2018 m. birželio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

4 - 5 d. 9 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras bendruomenių centrų vadovams bei nariams, 

bibliotekų, kultūros įstaigų darbuotojams, NVO nariams, 

suaugusiųjų mokytojams, švietimo centrų darbuotojams, 

atsakingiems už suaugusiųjų neformalųjį švietimą: 

„Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo 

mokymai“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - Birutė Šinkūnaitė, Panevėžio švietimo centro 

metodininkė. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija iki 

1 d. 13 val.: 

robertas.kspt@g

mail.com  
 

Registracijos 

anketa  

(priedas 1) 
 

Pažymėjimus 

išduos Panevėžio 

švietimo centras. 

2.  

6 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras Kupiškio r. bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

mokytojams: 

„Sėkminga pamoka ir mokinių kūrybiškumo ugdymas. 

Tarpdalykinės sąsajos panaudojant vietos istorijos atmintį ir 

kultūros paveldą”. 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Danguolė Tumėnienė, mokytoja 

metodininkė Diana Jermakovienė, mokytoja metodininkė Audronė 

Gailiūnienė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija; Jūratė 

Nekrašienė, Kėdainių krašto muziejaus muziejininkė; Alina 

Galvanauskienė, Kėdainių krašto muziejaus 1863 m. sukilimo 

muziejaus vadovė. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

 – 1,00 € 

 

 

 

 

 

3.  

6 d. 10 val. 
Josvainių 

socialinis ir 

ugdymo centras, 

Skroblų g. 8, 

Josvainiai,  

Kėdainių raj. 

Seminaras Kėdainių r. Josvainių socialinio ir ugdymo centro, 

Kėdainių r. Šėtos socialinio ir ugdymo centro, Kėdainių r. 

Dotnuvos slaugos namų darbuotojas: 

 „Sėkmingo bendradarbiavimo su vyresnio amžiaus bei negalią 

turinčiais žmonėmis įgūdžių tobulinimas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorė - Lidija Laurinčiukienė, švietimo ir verslo konsultantė, 

žurnalistė.  
Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

 – 1,00 € 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:robertas.kspt@gmail.com
mailto:robertas.kspt@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


 

 

4.  

7 d.  
Išvykstame 7,30 

val. nuo Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazijos.  

 

Priekulės 

 I. Simonaitytės 

gimnazija, 

Klaipėdos g. 20, 

Priekulė, 

Klaipėdos raj. 

 

Priekulės vaikų l/d 

Lietuvininkų g. 11, 

Priekulė, 

Klaipėdos raj. 

Seminaras (edukacinė išvyka) Kėdainių r. ugdymo įstaigų 

vadovams: 

„Socialinių emocinių programų integravimas į mokyklos 

gyvenimą Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje. Edukacinės 

aplinkos Priekulės vaikų l/d. Edukacinių programų „Gintaro 

paslaptys“ ir „Kelionė laiku“ pristatymas“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, 

vertinimas, skatinimas. 
 

Lektoriai: Antanas Alčauskis, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos 

direktorius; Loreta Kaltauskienė, Priekulės I. Simonaitytės 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Robertas Gricentko, 

Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui; Irena Škrabienė, Priekulės vaikų l/d direktorė; Renata 

Jaurienė, tautodailininkė; Dovilė Vaičiulytė, J. Gižo etnografinės 

sodybos filialo vadovė. 
 

Seminaras 

mokamas.  

 

Pažymėjimus 

išduos 

Klaipėdos raj. 

švietimo 

centras 

 

 

 

. 

5.  

7 d. 13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras LSU Kėdainių „Aušros“, Kėdainių „Ryto“ ir 

Kėdainių J. Paukštelio progimnazijų, Kėdainių „Atžalyno“, 

Kėdainių r. Josvainių, Kėdainių r. Šėtos ir Kėdainių r. 

Akademijos gimnazijų profesinės sąjungos nariams, 

pedagogams, vadovams: 

„Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas: ko laukti 

mokytojams?“  (2 dalis). 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorius - Audrius Jurgelevičius Lietuvos švietimo profesinės 

sąjungos pirmininkas. 
Organizatorė – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos vyr. mokytoja 

Daina Kačegavičienė.  
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

 

 

 

6.  

8 d. 14 val.  
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys Ukmergės ir Kėdainių rajonų 

bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojams: 

„Tradicinių ir modernių priemonių rinkinys šiuolaikinei 

matematikos pamokai“. 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Ina Zdanavičienė, mokytoja 

metodininkė Auksuolė Jerutienė, mokytoja metodininkė Rasa 

Jėckienė, mokytoja metodininkė Asta Krasauskienė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

 – 1,00 € 

 

 

 

7.  

15 d. 10 val. 
Kėdainių l/d 

"Žilvitis", 

Respublikos g. 2, 

Kėdainiai 

Seminaras šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams:  

„Pasaulio pažinimas taikant netradicinius ugdymo metodus 

ikimokykliniame amžiuje“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorė - Valerie Renault, Paryžiaus Emile Zola mokyklos 

direktorė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

 – 1,00 € 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


 

 

8.  

19 d. 9 val.  
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ir 

pedagogams: 

„ES investicijų galimybės ikimokyklinių įstaigų veiklos 

tobulinimui“.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektoriai: Jūratė Treigienė, Alytaus jaunimo centro direktorė; 

Gediminas Banaitis, ES paramos projektų vykdytojų asociacijos 

prezidentas; dr. Modestas Gelbūda, LEAN Government iniciatyvos 

Lietuvoje vadovas; Povl Eric Wolf, Lean in Team metodologijos 

autorius, Danija; psichologė Karolina Vencaitė; Artūras Gaulė, 

inovatyvūs ugdymo metodai ikimokyklinio amžiaus vaikams 

programos (Robotikos akademija) vadovas. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

 – 1,00 € 

 

Programa 

(priedas 2) 

 

 

 

9.  

19 d.  
Priekulės 

I. Simonaitytės 

gimnazija, 

Klaipėdos g. 20, 

Priekulė, 

Klaipėdos raj. 

Seminaras (edukacinė išvyka) LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos pedagogams: 

„Socialinių emocinių programų integravimas į mokyklos 

gyvenimą Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje. Edukacinių 

programų „Gintaro paslaptys“ ir „Kelionė laiku“ 

pristatymas“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, 

vertinimas, skatinimas. 
 

Lektoriai: Antanas Alčauskis, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos 

direktorius; Loreta Kaltauskienė, Priekulės I. Simonaitytės 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Robertas Gricentko, 

Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui; Renata Jaurienė, tautodailininkė; Dovilė Vaičiulytė, J. 

Gižo etnografinės sodybos filialo vadovė. 
 

Seminaras 

mokamas.  

 

Pažymėjimus 

išduos 

Klaipėdos raj. 

švietimo 

centras. 

 

 

 

10.  

21 d. 10 val.  
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams:  

„Vaikų kūrybiškumo ugdymas teatriniais metodais“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorė – Kristina Savickytė-Damanskienė, kino ir teatro aktorė, 

teatro pedagogė.  
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

 – 16,00 € 

 

11.  

22 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams, raštvedžiams, 

pageidaujantiems: 

„Asmens duomenų privaloma apsauga biudžetinėse įstaigose   

2018 metais įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
  
Seminaro dalyviams bus pateikti skaitmeniniai švietimo įstaigos 

darbuotojų, vaikų/mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių, 

konfidencialumo pasižadėjimo, tėvų sutikimo pavyzdžiai.  
 

Lektorė - dr. Virginija Chreptavičienė, Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimas 

 – 24,00 € 

 

 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


 

 

12.  

22 d.  
Išvykstame 7,30 

val. nuo Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnybos 
 

Palangos švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Vasario 16-osios g. 

6, Palanga 

Seminaras (edukacinė išvyka) Kėdainių r. ugdymo įstaigų 

psichologams: 

„Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo užtikrinimas Palangos m. 

savivaldybėje“. 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, 

vertinimas, skatinimas. 
 

Lektoriai - Palangos švietimo pagalbos tarnybos specialistai.  
 

Arūnė Jakutienė 

Pažymėjimus 

išduos Palangos 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

 

13.  

29 d.  
Išvykstame 7,30 

val. nuo Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnybos 
 

Dieveniškių 

istorinis regioninis 

parkas 

Seminaras (edukacinė išvyka) Kėdainių r. bendrojo ugdymo 

mokyklų geografijos mokytojams: 

„Pietryčių Lietuvos gamtinis - kultūrinis kraštovaizdis: 

tiriamųjų užduočių panaudojimas ugdymo procese“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektoriai: mokytojas metodininkas Žydrūnas Mackevičius, vyr. 

mokytoja Audra Rutkauskienė, vyr. mokytojas Ramūnas Grunskis, 

Kėdainių ,,Atžalyno" gimnazija; Ivanas Kuprijanas, Dieveniškių 

istorinio regioninio parko vyr. specialistas.  
 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

mokestis 

 – 1,00 € 

 

Būtina turėti 

asmens 

dokumentą. 

 

 

 

 

 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

14.  

Birželio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami Kėdainių l/d „Vyturėlis“ vaikų specialieji ugdymosi poreikiai. 

 

 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė,  

Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

15.  

6 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.  

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Gintė Grabauskienė. 

 Jurgita Vaitelytė 

16.  

6 d. 14,30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Informacinių technologijų mokytojų  metodinio  būrelio pasitarimas. 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Rūta Pečiulienė 

Robertas Bilvinas 

17.  

6 d. 15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis 

Aušra Nesterovienė 

18.  

8 d. 14 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ugdymo įstaigų tarptautinių projektų organizatorių/vykdytojų pasitarimas dėl 

metodinio būrelio steigimo ir veiklų organizavimo kitais mokslo metais.  
 

 

Robertas Bilvinas 

http://www.semiplius.lt/


 

 

19.  

12 d. 14 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Živilė Būdienė. 

Danutė Čeidienė 

 

 

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

20.  

5 d. 17,30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vaikų ir mokinių tėvų/globėjų pasitarimas dėl Kėdainių tėvų 

klubo steigimo.  

 
 

Henrikas Vaicekauskas 

 

Kviečiame 

dalyvauti ugdymo 

įstaigų 

tėvus/globėjus 

21.  

20 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Regioninė apvalaus stalo diskusija neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriams, vietos savivaldos, 

suaugusiųjų švietimą teikiančių institucijų, kultūros institucijų ir 

socialinių partnerių atstovams:  

„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo politika ir situacija šalyje 

bei regionuose“.   

Diskusijos moderatoriai: Ingrida Gečienė ir Giedrius 

Steponavičius, Kvalifikacijų ir profesinio mokymų plėtros centras.  
 

Diskusijos tikslas – aptarti neformaliojo suaugusiųjų švietimo politikos 

kontekstą regione, neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių 

veiklos situaciją regione, išanalizuoti kokios  PIAAC tyrimo rezultatų 

(ypač problemų sprendimo pasitelkiant technologijas srityje) priežastys 

regioniniame (nacionaliniame) lygmenyje ir kaip šias problemas galima 

būtų spręsti. 
Robertas Bilvinas 

Registracija el. p.: 

robertas.kspt@gm

ail.com  

 

Programa 

(priedas 3) 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

22.  

1 d. 11 val.  
LR Vyriausybė, 

Gedimino pr. 11, 

Vilnius 
 

Lietuvos moksleivių sąjungos baigiamasis renginys „Laiko kapsulė“. 

 

Dalyvauja Kėdainių rajono mokinių tarybos atstovai. 

 
Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė Karolina Pralgauskytė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

VI. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

23.  

13 d.  
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių 

AVANGARDINIŲ MADŲ ŠOU. 

 

Organizatorė – mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija. 

 

24.  

14 d. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenės 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Pilietinė iniciatyva "RAKTAI iš paliktų 

namų...". 

 

Organizatorė – Rita Lukoševičienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos dir. 

pavaduotoja ugdymui.  

mailto:robertas.kspt@gmail.com
mailto:robertas.kspt@gmail.com


 

 

25.  

15 d. 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenės 

BALTOSIOS STALTIESĖS DIENA. 

 

Organizatorė – mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija. 

 

VII. PARODOS 
 

26.  

1 d. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių 

kilnojamoji kūrybinių darbų paroda „Sveikas, sporte!“, skirta Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai. 

 

Parodą parengė – mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazija. 
 Danutė Čeidienė 

 

27.  
Birželio mėn. 

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuoto rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbelių konkurso „Mano 

atšvaitukas“ darbų paroda. 

 

Parodą parengė - vyr. socialinė pedagogė Rasa Kvederienė,  Kėdainių l/d „Pasaka“. 

                   
Danutė Čeidienė 

  

28.  

Kėdainių l/d „Aviliukas“ organizuoto rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų 

nuotraukų paroda „Ką papasakos lietaus lašelis?“  

 

Parodą parengė: priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Jūratė 

Portačenkienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Inga Župerkienė, 

Kėdainių l/d „Aviliukas“. 
 Danutė Čeidienė 

 

29.  

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Koliažas sporto tema“. 

 

Parodą parengė – mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazija. 
 Danutė Čeidienė 

 

30.  

Kėdainių kultūros 

centro Labūnavos 

skyrius, 

Barupės g. 9, 

Labūnavos k., 

Kėdainių r. 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos neformaliojo švietimo „Mažoji 

meno studija“ mokinių kūrybinių darbų paroda „Marga vaikystės pasaka“. 

Parodą parengė - vyr. mokytoja Edita Junčienė, Kėdainių rajono Labūnavos 

pagrindinė mokykla. 

 

 

VIII. KITA INFORMACIJA 

 

1. Birželio 19 - 20 d. Paberžėje  vyks rekolekcijos tikybos mokytojoms. Kviečiame dalyvauti ir kitų 

dalykų pedagogus. 

 _____________________________ 

https://maps.google.com/?q=Barup%C4%97s+g.+9,+Lab%C5%ABnavos&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Barup%C4%97s+g.+9,+Lab%C5%ABnavos&entry=gmail&source=g

