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PATVIRTINTA   

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos                           

direktoriaus 2020 m. rugsėjo  14 d.                           

įsakymu  Nr. V - 28 

                                 

                                 

 

 

 

KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA (ŠPT) 
 

2020 m. rugsėjo mėn.  

RENGINIŲ PLANAS 
 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Moodle mokymai. 

„Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje“ 

Trukmė: 40 val. 

3 d.  

15.30 val.  

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC)  

ILIJANA PETRAUSKIENĖ, 

J. Graičiūno gimnazijos  

informacinių technologijų mokytoja  

metodininkė 

IT mokytojai 

Išduodamas Kelmės ŠPT  

kvalifikacijos tobulinimo  

pažymėjimas 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
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Kelmės rajono dailės ir technologijų mokytojų 

metodinio būrelio užsiėmimas: 

• Dailės ir technologijų brandos egzamino orga-

nizavimas, vykdymas ir vertinimas (praneši-

mas); 

• Bendrojo ugdymo bendrųjų  programų atnauji-

nimo  pristatymas ir aptarimas (pranešimas); 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• Nuotolinio mokymo vadovas. 

15 d. 

14.00 val. 

Kelmės krašto 

muziejus 

IRENA ARLAUSKIENĖ, 

dailės būrelio pirmininkė,  

EDIKAS BARANAUSKAS  

technologijų būrelio pirmininkas, 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės ŠPT metodininkė, 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

 

Dailės ir techno-

logijų mokytojai 

 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono istorijos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2020 m. egzaminų rezultatų aptarimas – disku-

sija. 

17 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

DANUTĖ EITMANTIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

JANINA KAŽDAILIENĖ 

Kelmės ŠPT metodininkė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji 

 specialistė 

Istorijos  

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų  

pedagogų metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas;  

• Nuotolinio mokymo vadovas. 

21 d. 

13.00 val.  

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

SIGITA ŠIAULENSKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

 EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės ŠPT metodininkė,  

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Logopedai ir 

specialieji  

pedagogai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

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


 3 

Kelmės rajono matematikos mokytojų  

metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• pranešimas „Brandos egzaminų rezultatai“;  

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

21 d. 

14.30 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

IRINA KASPARIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkas 

IRENA JANUŠIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vedėja  

Matematikos  

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono dorinio ugdymo (tikybos ir eti-

kos) mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulinimo 

renginių poreikio tyrimas: 

• Nuotolinio mokymo vadovas. 

22 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė,  

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės ŠPT metodininkė,  

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Dorinio ugdymo 

(tikybos ir  

etikos) 

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono geografijos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• Geografijos brandos egzamino rezultatų analizė 

(pranešimas); 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• Nuotolinio mokymo vadovas. 

22 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

ROSITA MARCINKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės ŠPT metodininkė, 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

 

Geografijos  

mokytojai 

 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų psichologų 

pasitarimas 

23 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

LAURA ŠUMSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktorė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

Kelmės rajono 

ugdymo įstaigų 

psichologai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Kelmės rajono informacinių technologijų  

mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2019–200 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2020 m. egzaminų rezultatų aptarimas – disku-

sija. 

23 d. 

15.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

DALIA BALČIŪNIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkas 

IRENA JANUŠIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vedėja  

Informacinių  

technologijų  

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono gamtos mokslų (biologijos, che-

mijos, fizikos) mokytojų metodinio būrelio užsi-

ėmimas 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• pranešimas „Brandos egzaminų rezultatai“;  

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas.  

24 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

 ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Biologijos,  

chemijos ir  

fizikos  

 mokytojai  

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

Ilgosios programos (40 val.)  

II modulis 

„Vertinimo informacijos naudojimas mo-

kymosi uždaviniui pasiekti“ 

.................................. 

Kelmės rajono muzikos mokytojų metodinio  

būrelio užsiėmimas: 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulinimo 

renginių poreikio tyrimas; 

• Nuotolinio mokymo vadovas. 

24 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

LINA BARANAUSKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės ŠPT metodininkė, 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Muzikos  

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Kelmės rajono lietuvių kalbos mokytojų meto-

dinio būrelio užsiėmimas: 

• Lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatų  

• analizė (pranešimas); 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• Nuotolinio mokymo vadovas. 

24 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

 

ZENTA MAČIULAITIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės ŠPT metodininkė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

 

Lietuvių kalbos  

mokytojai 

 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono pradinio ugdymo mokytojų me-

todinio būrelio užsiėmimas: 

• 2019–2020  m. m. būrelio veiklos ataskaita/ 

aptarimas;  

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulini-

mo renginių poreikio tyrimas; 

• Pirmininko rinkimai; 

• Nuotolinio mokymo vadovas. 

28 d. 

14.00 val. 

Kelmės krašto 

muziejaus 

svirnas 

ALDONA BAŠKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės ŠPT metodininkė, 

IRENA JANUŠIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vedėja 

Pradinio  

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono ekonomikos mokytojų  

metodinio būrelio užsiėmimas 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

29 d. 

14.30 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

metodinio būrelio pirmininkas 

  

Ekonomikos 

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono anglų kalbos mokytojų metodi-

nio būrelio užsiėmimas: 

• Leidyklos mokomosios literatūros pristatymas. 

•   Anglų kalbos brandos egzamino rezultatų ana-

29 d. 

13.30 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

IEVA LINKEVIČIENĖ, 

būrelio pirmininkė, 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės ŠPT metodininkė, 

 

Anglų kalbos  

mokytojai 

 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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lizė (pranešimas); 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• Nuotolinio mokymo vadovas. 

tarnyba 

 (buvusi SMC) 
VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės administra-

cijos švietimo, kultūros  ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė 

Kelmės rajono fizinio ugdymo mokytojų meto-

dinis užsiėmimas: 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

29 d. 

15.00 val. 

Kelmės krašto 

muziejaus 

svirnas 

KRISTINA GOTAUTIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės ŠPT metodininkė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Vaiko asmenybės ūgtis“ 

II modulis 

„Mokinio pasiekimų ir individualios pažangos 

stebėjimas" 

Trukmė: 12 val. 

29 d. 

 Valanda 

tikslinama 

Kražių 

Žygimnato 

Liauksmino 

gimnazija 

Lektorė:  

MRU docentė dr.  

GINTAUTĖ ŽIBĖNIENĖ 

Kražių  

Žygimanto 

Liauksmino 

gimnazijos  

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinio  

būrelio užsiėmimas: 

• 2019–2020  m. m. būrelio veiklos ataskaita/ 

aptarimas;  

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulini-

mo renginių poreikio tyrimas; 

• Dėl Rajono mokinių konferencijos  

„Esu atsakingas...“; 

• Nuotolinio mokymo vadovas. 

30 d. 

9.30 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

DALIA ORLAKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės ŠPT metodininkė,  

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Socialiniai 

pedagogai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Kelmės rajono mokytojų, atsakingų už profesi-

nį orientavimą, metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

30 d. 

14.30 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

 

LORETA ŠUKLIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Mokytojai,  

atsakingi už  

profesinį  

orientavimą 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmo-

kyklinio ugdymo mokytojų metodinis užsiėmi-

mas: 

• 2019–2020 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2020–2021 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

 

Kūrybinių dirbtuvių „5i“ ilgalaikės 

programos, III modulis – seminaras 

„Patyriminio ugdymo veiklos 

lavinančios komunikavimo ir 

pažinimo kompetencijas“ 

Spalio 1 d. 

13.00 val. 

Kelmės krašto 

muziejaus 

svirnas 

ZITA MONSTAVIČIŪTĖ, 

Metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės ŠPT metodininkė, 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

 

Seminaro lektorė: 

GILIJA GAJAUSKIENĖ,  

Kelmės „Kūlverstuko“   

lopšelio-darželio  

logopedė, spec. pedagogė 

Ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio 

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama Kelmės ŠPT 

dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

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

