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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  
 

2020 m. lapkričio mėn.  

RENGINIŲ PLANAS 
 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Ilgosios programos  

„Nuotolinio ugdymo patirtys tobulinančios fi-

zinio ugdymo mokytojų bendrąsias, dalykines 

kompetencijas.“  

I modulio  

Eksperto geroji patirtis „Nuotolinio ugdymo pa-

tirtis dirbant Microsoft Teams platformoje“ ir 

,,Atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų projekto pristatymas“ 

Trukmė: 6 val. 

Lapkričio 5 d.,  

13.00 val. 

ZOOM plat-

forma 

Lektorius:  

JUOZAS SAVICKAS,  

Kuršėnų Lauryno Ivinskio  

gimnazijos mokytojas ekspertas 

Kelmės r. fizinio 

ugdymo moky-

tojai 

Išduodama dalyvio pažyma  

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt   

Ilgalaikės programos 

„Vertinimas ir įsivertinimas, pažangos stebėjimas 

rusų kalbos pamokoje“  

 II modulis 

„Rusų kalbos pamoka kitaip“ 

Lapkričio 9 d.  

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

 (vyks rusų  

kalba) 

Lektorė: 

KU profesorė, filologijos mokslų 

daktarė, mokytoja-praktikė,  

vadovėlių autorė 

NATALIJA LITOVČENKO 

Organizatoriai: 

NIJOLĖ VĖŽBAVIČIENĖ, 

Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

Raseinių ir  

Kelmės rajonų 

rusų kalbos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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tarnybos metodininkė 

Konferencija 

„Vokiečių kaip antrosios užsienio kalbos mokymas: 

geroji patirtis“ 

Trukmė: 2 val.  

 

Lapkričio 19 d.  

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorės: 

V. TRUNCIENĖ, 

 „Aukuro“ pagrindinės mokyklos  

vokiečių kalbos mokytoja  

metodininkė 

R. ANDRIUŠKIENĖ,  

J. Graičiūno gimnazijos vokiečių 

kalbos mokytoja metodininkė 

V. MILKINTAITĖ,  

Pakražančio gimnazijos vokiečių 

kalbos vyresn. mokytoja 

Organizatoriai:, 

NIJOLĖ VĖŽBAVIČIENĖ, 

Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Raseinių  

ir Kelmės rajonų  

vokiečių kalbos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Metodinis užsiėmimas 

 Dėl mokinių konferencijos ,,Esu atsakingas“  

organizavimo 

 

Lapkričio 20 d.  

Laikas  

tikslinamas 

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

DALIA ORLAKIENĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

DAIVA STONIENĖ, 

 Kelmės rajono švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

Kelmės r.  

socialiniai  

pedagogai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

ATŠAUKTA 

Ilgalaikės programos 

Seminaras  

„Vaiko raidos etapai, kiekvienam būdingi ypatu-

mai, požymiai atpažinimui, poreikiai“  

Trukmė: 6 val. 

Lapkričio 23 d. 

13.00 val. 

Tytuvėnų  

gimnazija 

Lektorius:  

VAIDAS ARVASEVIČIUS, 

psichoterapeutas 

Tytuvėnų  

gimnazijos  

bendruomenė 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Į pagalbą jaunam specialistui – istorikui 

Gerosios patirties seminaras ,,Mes šalia“. 

Lapkričio 26 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

 

Organizatoriai: 

EVALDAS BUTKUS, 

Tytuvėnų gimnazijos istorijos  

mokytojas metodininkas, jaunojo  

istorijos mokytojo mentorius; 

JANINA KAŽDAILIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Kelmės r.   

istorijos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Matematikos mokytojų forumo  

„Kolegų patirtis žadina mintį. Patirtinio  

mokymo(si) strategija: mokymas(is) iš patirties ir 

per patirtį“ 

 

Lapkričio 26 d. 

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

SAULĖ SITAVIČIENĖ, 

Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė; 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Raseinių ir  

Kelmės rajonų 

matematikos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

 Dalyvių registracija interneto 

svetainėje www.rspt.lt skyrelyje 

Registracija 

ATŠAUKTA 

Ilgalaikės programos 

„Mokinių asmenybės branda, ugdymo(si) pasieki-

mai  ir nuolatinė pažanga“ 

I modulis  

Seminaras „Vaiko asmenybės kaita iš  

pedagoginės pusės“ 

Trukmė: 6 val.  

Lapkričio 27 d.  

12.00 val. 

Užvenčio Šatri-

jos Raganos 

gimnazija 

Lektorė: 

 doc. GINTAUTĖ ŽIBĖNIENĖ 

MRU dėstytoja 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos  

gimnazijos  

bendruomenė 

 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

 

PARODOS 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų  

nuotraukų paroda 

 „PADOVANOK DRAUGUI ŠYPSENĄ“ 

Nuo 

lapkričio 27 d. 

iki 

gruodžio 15 d.  

Organizatoriai: 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-

darželio socialinė pedagogė  

metodininkė  

JURGITA CIKANAVIČIENĖ,  

direktoriaus pavaduotoja sociali-

niams reikalams  

DAIVA POCEVIČIENĖ, ikimo-

kyklinio ugdymo mokytoja  

IRMA DIMINSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Šalies ikimo-

kyklinio ir prieš-

mokyklinio ug-

dymo įstaigų ug-

dytiniai, mokyto-

jai, švietimo pa-

galbos specialistai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

http://www.semiplius.lt/
http://www.rspt.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Rajoninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda-konkursas  

„KETURIOS STICHIJOS – ŽEMĖ,  

VANDUO, ORAS, UGNIS“ 

Nuo 

gruodžio 11 d. 

iki  

gruodžio 20 d. 

Organizatoriai: 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-

darželio direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ZITA MONSTAVIČIŪTĖ,  

vyresnioji ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja AUŠRA BUIVYDAITĖ,  

projektų vadovė IRINA PARADNI-

KAITĖ-ABROMAVIČIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Rajono ikimo-

kyklinio ir prieš-

mokyklinio ug-

dymo įstaigų ug-

dytiniai, mokyto-

jai. 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1-4 klasių  

ugdytinių/mokinių kūrybinių darbų virtuali paroda  

„TEGYVUOJA KALĖDOS!”   

Nuo  

gruodžio 21 d. 

iki  

2021 m. sausio 

6 d. 

Organizatorės: 

Kelmės rajono pradinių klasių  

metodinio būrelio pirmininkė  

JŪRATĖ LAURUTIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė  

EDITA DZVANKAUSKIENĖ 

Kelmės rajono  

1-4 klasių ugdyti-

niai/mokiniai, jų 

tėvai (globėjai) ir 

pedagogai. 

Darbelių skaitmeninės nuotraukos 

siunčiamos iki gruodžio 18 d. el. 

paštu:  

edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt  

 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

 

http://www.semiplius.lt/
mailto:edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt
http://www.semiplius.lt/

