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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  
 

2020 m. spalio 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. 

Data, valanda 
derinama pagal 

ugdymo įstai-

gos susitarimą 

Pakražančio 
gimnazija  

ILONA KYBARTAITĖ, 

Pakražančio gimnazijos  

informacinių technologijų moky-
toja  

 

Pakražančio 
gimnazijos  

pedagogų bend-
ruomenė 

Išduodamas Tarnybos  

kvalifikacijos tobulinimo  
pažymėjimas 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Moodle mokymai. 

„Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje“ 

Trukmė: 40 val. 

Data, valanda 

derinama pagal 

ugdymo įstai-

gos susitarimą 

Užvenčio Šatri-
jos gimnazija  

ARŪNAS ROMANOVAS 

Užvenčio Šatrijos Raganos gim-
nazijos informacinių technologijų 

mokytoja  

 

Užvenčio Šatri-
jos Raganos 
gimnazijos  

pedagogų bend-

ruomenė 

Išduodamas Tarnybos  
kvalifikacijos tobulinimo  

pažymėjimas 
Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Moodle mokymai. 
„Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje“ 

Trukmė: 40 val. 

Data, valanda 

derinama pagal 

ugdymo įstai-

gos susitarimą 

Šaukėnų Vlado 
Pūtvio-

Putvinskio gim-
nazija  

ARŪNAS ROMANOVAS 
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos informacinių techno-
logijų mokytoja  

 

Šaukėnų Vlado 
Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos  

pedagogų bend-
ruomenė 

Išduodamas Tarnybos  
kvalifikacijos tobulinimo  

pažymėjimas 
Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Moodle mokymai. 
„Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje“ 

Trukmė: 40 val. 

Data, valanda 

derinama pagal 

ugdymo įstai-

gos susitarimą 

Kražių Žygi-
manto Liauks-
mino gimnazija  

DALIA BALČIŪNIENĖ 

Kražių Žygimanto Liauksmino gim-
nazijos informacinių technologijų 

mokytoja  

 

Kražių Žygimanto 
Liauksmino gim-

nazijos  
pedagogų bend-

ruomenė 

Išduodamas Tarnybos  
kvalifikacijos tobulinimo  

pažymėjimas 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono rusų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

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

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

Spalio 1 d. 

14.30 val. 

Kelmės  
švietimo  
pagalbos  
tarnyba 

 (buvusi SMC) 

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Tarnybos metodininkė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  
administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji 

 specialistė 

Užsienio  
(rusų kalbos) 

 mokytojai 

Išduodama Tarnybos 
dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Seminaras  

„Motyvuojantis bendravimas ir  

bendradarbiavimas šiuolaikinėje  

organizacijoje - sėkmingos veiklos  

pamatas“ 

Spalio 13 d. 

9.00 val. 

Kelmės kultūros 
centras 

Lektorė: 

LIDIJA LAURINČIUKIENĖ, 

lektorė, švietimo ir verslo  
konsultantė,  

nepriklausoma žurnalistė 

Kelmės kultūros 
darbuotojai 

Išduodama Tarnybos 
dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

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


3 
 

 

Projektas „Lyderių laikas 3“ 

(Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) 
Kupiškio kūrybinės komandos stažuotė Kelmės 

rajono savivaldybėje „Socialinio ir emocinio ug-

dymo stiprinimas ir rezultatyvus bendradarbia-

vimas vaiko sėkmei“ 

Spalio 15 d. 

Vieta  
tikslinama 

DIANA RAZMINIENĖ 

Švietimo pagalbos tarnybos direk-

toriaus pavaduotoja 

Kelmės ir Ku-

piškio kūrybinės 
komandos 

Išduodama Tarnybos 
dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 
Pastaba: jei renginys vyks nuotoli-

niu būdu, nuoroda bus atsiųsta 
vėliau 

Kelmės rajono direktorių pavaduotojų metodi-

nio 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; 

• Rajono švietimo prioritetai; 
Nuotolinio mokymo vadovas. 

Spalio 14 d. 

14.30 val. 

Nuotoliniu  
būdu 

DIANA RAZMINIENĖ 

Švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus pavaduotoja 

Ugdymo įstaigų 

direktorių pava-
duotojai 

Išduodama Tarnybos 
dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Nuoroda bus atsiųsta vėliau 
 

Nuotolinė paskaita  

„Jaunimo finansinio raštingumo, pilietiškumo 

ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas 

„Nepamiršk parašiuto“ (2 akad. val.) 

 
Spalio 21 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu  
būdu 

DONATAS JANKAUSKAS, 

Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos  

Komunikacijos sk. patarėjas  

 

Vyresniųjų  

klasių mokyto-
jai, auklėtojai, 

socialiniai peda-
gogai, ugdymo 
karjerai specia-

listai 

Išduodama Tarnybos 
dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Nuoroda bus atsiųsta vėliau 

Nuotolinė paskaita  

 „Pinigų istorija: nuo kriauklelių iki kortelių. 

Kaip linksmai vaikams papasakoti apie pinigus 

ir jų istoriją?“ (2 akad. val.) 
 

Spalio 22 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniu  
būdu 

TOMAS GRĖLIS 

Pinigų muziejaus gidas  

 

Jaunimas  
(paskutinių kla-

sių mokiniai, 
studentai) 

Nuoroda bus atsiųsta vėliau 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Nuotolinė paskaita  

 „Pajamų ir turto deklaravimas“ 

(2 akad. val.) 
 

Spalio 22 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu  
būdu 

LINA ŠIPKAUSKIENĖ 
Mokesčių informacijos departa-

mento Gyventojų pajamų ir žemės 

mokesčio skyriaus vyriausioji 
specialistė 

 

Pedagogai,  

klasės auklėtojai 

Išduodama Tarnybos 
dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Nuoroda bus atsiųsta vėliau 

Ilgosios programos 

„Įvairių priemonių panaudojimas dailės  

ugdymui“ 

II modulis „Knygų rišimas ir dekoravimas 

pagal japonų technologiją“ 

(8 val.) 

 

Spalio 28 d.  

10 val.  

Užvenčio Šat-

rijos Raganos 
gimnazija 

SIMONA TEKORIENĖ  
Užvenčio Šatrijos Raganos  
gimnazijos dailės mokytoja 

 

Rajono ugdymo 
įstaigų dailės 

mokytojai 

Išduodama Tarnybos 
dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 
 

 

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

