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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  
 

2020 m. gruodžio mėn.  

RENGINIŲ PLANAS 
 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Kelmės rajono vokiečių kalbos mokytojų meto-

dinio būrelio užsiėmimas: 

• Dėl Tarptautinių vokiečių kalbos A1, A2, B1 ly-

gio egzaminų organizavimo; 

• „Ausführungsbestimmungen für die Internatio-

nalen schulischen Vergleichsarbeiten der Zent-

ralstelle für das Auslandsschulwesen.  Auf dem 

Weg zum DSD – IVA 1 Auf dem Weg zum 

DSD – IVA 2 ".   

Gruodžio  2 d.,  

16.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorės: 

D. STONIENĖ 

 Kelmės r. savivaldybės administraci-

jos švietimo, kultūros ir sporto sky-

riaus vyr. specialistė; 

R. ANDRIUŠKIENĖ 

J. Graičiūno gimnazijos vokiečių 

kalbos mokytoja metodininkė 

Vokiečių kalbos 

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

                     Ilgalaikės programos 

„Reflektyvaus mokymo(si) principų  

įgyvendinimas mokykloje“ 

I modulio seminaras 

,,Refleksija: kas, kam, kaip ir kodėl?" 

Trukmė: 6 val. 

Gruodžio 4 d., 

10.00 val. 

Kražių  

Žygimanto  

Liauksmino 

gimnazija  

Lektorė: 

JULIJA LADYGIENĖ 

mokytoja, švietimo konsultantė, 

lektorė 

Kražių Žygimanto 

Liauksmino 

gimnazijos  

bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

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

Ilgalaikės programos 

„Mokinių asmenybės branda, ugdymo(si)  

pasiekimai  ir nuolatinė pažanga“ 

I modulis  

Seminaras „Vaiko asmenybės kaita iš  

pedagoginės pusės“ 

                                Trukmė: 6 val. 

Gruodžio 7 d. 

12.00 val. 

„Kražantės“ 

progimnazija 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

 doc. GINTAUTĖ ŽIBĖNIENĖ 

MRU dėstytoja 

„Kražantės“ 

 progimnazijos 

bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

ATŠAUKTAS 

Seminaras 
Teaching Speaking for the National School Leaving 

Exam of English. 

Trukmė: 6 val. 

Data ir laikas 

tikslinama  

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

 AUDRONĖ RAŠKAUSKIENĖ 

VDU Užsienio kalbų, literatūros ir 

vertinimo studijų katedros dėstytoja 

Anglų kalbos  

mokytojai 

Dalyvio mokestis: 20 eurų 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

www.semiplius.lt 

                     Ilgalaikės programos 

„Intelektinių žaidimų metodo taikymas  

ugdymo procese“ 

II modulio seminaras 

,,Intelektinių stalo žaidimų iš netradicinių 

 medžiagų gamyba“ 

Trukmė: 6 val. 

Gruodžio 9 d. 

12.00 val. 

Liolių  

pagrindinė 

 mokykla 

Lektorė: 

LIGITA MITKEVIČIENĖ, 

Liolių pagrindinės mokyklos 

projektinės veiklos koordinatorė 

Liolių  

pagrindinės 

 mokyklos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Tobulėkime bendradarbiaudami. Vadovo in-

dėlis ugdymo proceso ir sėkmingos pamokos 

link“  II modulio seminaras 

 „Bendravimas su moksleivių tėvais. Pasitikė-

jimas ir tarpasmeninių ryšių kūrimas“. 
 

Gruodžio 9 d., 

10.00 val. 

nuotolinis 

 

Lektorius: 

MINDAUGAS VIDUGIRIS 

Profesionalus lektorius, vidinės 

organizacijų kultūros formavimo, 

krizių valdymo ir asmeninio  

tobulėjimo ekspertas 

Ugdymo įstaigų 

direktorių  

pavaduotojai 

Dalyvio mokestis 30,00 Eur. 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

 

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta 

tik užsiregistravusiems 

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

Ilgalaikės programos  

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų  

informacinių technologijų kompetencijų  

tobulinimas“ 

I modulis Nuotoliniam ugdymui tinkamos  

šiuolaikinės techninės priemonės, programos,  

informacinių technologijų įrankiai ir ištekliai. 
 

Gruodžio 21d. 

9.00 val. 
Nuotoliniu 

 būdu 

Lektorės: 

JŪRATĖ BIMBIENĖ, mokytoja, 

dirbanti pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, Kelmės 

lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

REDA MAČIŪNĖ, mokytoja, 

dirbanti pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, Kelmės 

lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Tytuvėnų vaikų 

lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  

mokytojai bei 

pagalbos  

mokiniui  

specialistai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos  

„Patyriminio ugdymo iššūkiai“ 

IV modulis. Veiklų / rezultatų pristatymas. 

 Gruodžio 22d. 

10.00 val. 
Nuotoliniu 

 būdu 

Lektorė: 

GILIJA GAJAUSKIENĖ,  

Kelmės „Kūlverstuko“   

lopšelio-darželio  

logopedė, spec. pedagogė 

Ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio 

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

PAPILDYMAS 

Anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas: 

• dėl anglų kalbos olimpiados organizavi-

mo ir vykdymo.  

 

Gruodžio  22 d. 

15.30 val.  

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės administ-

racijos švietimo, kultūros  ir spor-

to skyriaus vyriausioji specialistė 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos tarny-

bos metodininkė 

Ugdymo įstaigų 

anglų kalbos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Metodinis užsiėmimas 

„Mokinių žinių ir pasiekimų vertinimas matemati-

kos pamokose nuotoliniu būdu“ 

Gruodžio  29 d. 

10.00 val.  

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

IRINA KASPARIENĖ, 

matematikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Matematikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Nuotolinė apskrito stalo diskusija 

„Kuom ir kaip gyveni, socialinis pedagoge?“ 

 

Gruodžio  29 d. 

11.00 val.  

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

DALIA ORLAKIENĖ, 

socialinių pedagogų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė  

Socialiniai  

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

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

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų  

nuotraukų paroda 

 „PADOVANOK DRAUGUI ŠYPSENĄ“ 

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  

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 

 

ATŠAUKTAS 

Kelmės r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

bendrojo ugdymo mokyklose kūrybinių darbų 

paroda  

,,PAPUOŠK KALĖDŲ EGLUTĘ” 

Gruodžio 15 d. 

10.00 val. 

 

Paroda vyks iki 

sausio 6 d. 

Kelmės rajono savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų  

pedagogų metodinis būrelis. 

Kelmės rajono i-

kimokyklinio ug-

dymo įstaigų 

bendruomenės, i-

kimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

bendrojo ugdymo 

Iki gruodžio 10 d. informuoti 

metodinio būrelio pirmininkę  

Zitą Monstavičiūtę el.p. 

z.monstaviciute@gmail.com 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:z.monstaviciute@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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