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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2021 m. sausio mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Kelmės rajono lietuvių kalbos mokytojų  

metodinio būrelio užsiėmimas 

• dėl ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo prog-

ramos rengimo; 

• dėl lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

organizavimo; 

• dėl bendrųjų ugdymo programų 

Sausio 4 d.,  

11.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

ZENTA MAČIULAITIENĖ, 

 metodinio būrelio pirmininkė 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Kelmės r.  

ugdymo įstaigų 

lietuvių kalbos 

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Metodinis pasitarimas 

,,Mokinių vertinimas nuotoliniu būdu gamtos 

mokslų pamokose“  

Trukmė: 3 val.  

Sausio 4 d. 

10.00 val. 

„ZOOM“ 

platformoje 

Organizatorė: 

RASA GABŠYTĖ, 

J. Graičiūno gimnazijos fizikos  

mokytoja metodininkė  

Fizikos  

mokytojai 

Išduodamas dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Metodinis pasitarimas 

,,Mokinių žinių ir pasiekimų vertinimas nuotoliniu 

būdu biologijos ir chemijos pamokose“  

Trukmė: 3 val.  

Sausio 5 d. 

10.00 val. 

„ZOOM“ 

platformoje 

Organizatorė: 

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ, 

Liolių pagrindinės mokyklos  

mokytoja metodininkė, metodinio 

būrelio pirmininkė   

Biologijos,  

chemijos  

mokytojai 

Išduodamas dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Reflektyvaus mokymo(si) principų  

įgyvendinimas mokykloje“ 

II modulio seminaras 

,,Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip 

paklausti“ 

Trukmė: 6 val. 

Sausio 6 d., 

10.00 val. 

Kražių  

Žygimanto  

Liauksmino 

gimnazija 

Lektorė: 

VAIVA STANIONĖ 

 švietimo konsultantė, lektorė 

Kražių Žygimanto 

Liauksmino gim-

nazijos mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono fizinio ugdymo mokytojų  

metodinio būrelio užsiėmimas 

Trukmė: 2 val. 

Sausio 6 d., 

13.00  

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

KRISTINA GOTAUTIENĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio užsiėmimas: 

1.  Dėl individualaus ugdymo plano formos  ikimo-

kyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

2. Nuotolio ugdymo geroji patirtis, darbe su specialiųjų 

poreikių mokiniais. 

3. Mokymo  metodai taikomi matematikos pamokose 

ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi po-

reikių. 

Trukmė: 2 val. 

Sausio 7 d. 

14.00 val. 

ZOOM  

platforma 

SIGITA ŠIAULENSKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė,  

GILIJA GAJAUSKIENĖ, 

Kelmės ,,Kūlverstuko” lopšelio – 

darželio logopedė – specialioji peda-

gogė metodininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

Logopedai ir spe-

cialieji 

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/
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PAPILDYMAS 

Kelmės rajono muzikos mokytojų  

metodinio būrelio užsiėmimas 

Trukmė: 2 val. 

Sausio 12 d., 

14.00  

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

LINA BARANAUSKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Muzikos 

 mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono dorinio ugdymo mokytojų  

metodinio būrelio užsiėmimas 

Trukmė: 2 val. 

Sausio 12 d., 

16.00  

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas 

 

Sausio 12 d., 

15.00  

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė, 

NIJOLĖ VENGELIENĖ, 

 metodinio būrelio pirmininkė 

Vokiečių kalbos 

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Seminaras 

Teaching Speaking for the National School Leaving 

Exam of English. 

Trukmė: 6 val. 

Sausio 14 d., 

15.00  

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 

Istorijos mokytojų metodinis užsiėmimas 

,,Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: 

 galimybės ir iššūkiai“ 

Trukmė: 3 val. 

Sausio 14 d., 

15.00  

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

DANUTĖ EITMANTIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

JANINA KAŽDAILIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos 

 tarnybos metodininkė 

Istorijos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Informacinių technologijų metodinis užsiėmimas  

,,Mokinių žinių ir pasiekimų vertinimas nuotoliniu 

būdu informacinių technologijų pamokose“  

Trukmė: 3 val. 

 

Sausio 14 d. 

16.00 val. 

„ZOOM“ 

platformoje 

Organizatorė: 

ALGIRDAS BARANČIUKAS, 

J. Graičiūno gimnazijos informacinių 

technologijų  

mokytojas metodininkas  

Informacinių  

technologijų   

mokytojai 

Išduodamas 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/
http://www.semiplius.lt/
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Kelmės rajono pradinio ugdymo mokytojų  

metodinio būrelio užsiėmimas 

• dėl nuotolinio ugdymo; 

• dėl meninio skaitymo konkurso „Ir žodžiai 

turi sparnus“ organizavimo. 

Trukmė: 2 val. 

Sausio 20 d.,  

14.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

JŪRATĖ LAURUTIENĖ, 

 metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis  

užsiėmimas: 

• Dėl mokinių konferencijos ,,Esu atsakingas“ 

organizavimo. 

• Dėl Lietuvos Respublikos vaiko minimalios 

ir vidutinės priežiūros įstatymo straipsnių 

pakeitimų. 

Trukmė: 2 val. 

 

Sausio 26 d.  

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

DALIA ORLAKIENĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

DAIVA STONIENĖ, 

 Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė, 

VIRGINIJA ČERKAUSKIENĖ, 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorė 

Socialiniai  

pedagogai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Vertinimas ir įsivertinimas, pažangos stebėjimas 

rusų kalbos pamokoje“  

 III modulis 

Gerosios patirties seminaras 

 „Vertinimas ir įsivertinimas – sėkmingos pamokos 

kriterijus“ 

Sausio 28 d., 

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

 

Organizatoriai: 

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos 

 tarnybos metodininkė 

Rusų kalbos  

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PARODOS 

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

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  

respublikinis etninis projektas 

,,TU, LINELI, ŽYDRAŽIEDI!” 

Nuo 2021 m. 

sausio 11 d. –  

2021 m. vasario 

12 d. 

Organizatoriai: 

Kelmės lopšelis-darželis  

„Ąžuoliukas“, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Šalies ikimo-

kyklinio ir prieš-

mokyklinio ug-

dymo įstaigų, 

meninio ugdymo 

(muzikos) moky-

tojai; mokytojai 

dirbantys pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo progra-

mas,  ugdytiniai ir 

jų šeimų nariai 

Įstaigos, norinčios dalyvauti projek-

te, iki 2021m. vasario 1 d.  užpildo 

dalyvio paraišką  

(priedas ) ir siunčia adresu  

lineliszydraziedis@gmail.com 

 

 Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

PAPILDYMAS 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio am-

žiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda  

„LINKSMIEJI SENIAI BESMEGENIAI“ 

 

Nuo sausio 25d. 

-  

vasario 20 d. 

Organizatoriai: 

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų  

lopšelis-darželis ir Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba 

Šalies ikimo-

kyklinio ir prieš-

mokyklinio am-

žiaus vaikai, jų 

tėvai, pedagogai  

Parodoje dalyvaujantys pedagogai 

užpildo dalyvio anketą ir atsiunčia 

el. p. asbeniuta@gmail.com iki 

2021 m. sausio 25 d. 

 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija iki   

2021 m. sausio 29 d.  

www.semiplius.lt 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI 

57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 
Sausio 7 d. 

nuotoliniu 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

 Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

9/I-IV kl. 

mokiniai 

Informacija. 

el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 

 

Sausio 8 d.  

10.00 val.  

Virtuali moky-

mosi aplinka 

Moodle 

VIJOLETA NORKUTĖ 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė, 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos 

 tarnybos metodininkė 

 11/III g. kl. mo-

kiniai 

Informacija: 

el. p.: vijoleta.norkute@kelme.lt, 

vida.barauskiene@kelmespt.lt 

tel. 8 427 51913 

53-ioji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 

 

Sausio 14 d. 

nuotoliniu 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

9/I-IV kl  

mokiniai 

Informacija. 

el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt 

 

mailto:lineliszydraziedis@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
mailto:asbeniuta@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
mailto:zita.barakauskiene@kelme.lt
mailto:vijoleta.norkute@kelme.lt
mailto:vida.barauskiene@kelmespt.lt
mailto:zita.barakauskiene@kelme.lt
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sporto skyriaus vyr. specialistė 

70-oji Lietuvos mokinių matematikos  

olimpiada 

Sausio 15 d. 

nuotoliniu 

IRENA JANUŠIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėja 

9/I-IV klasių  

mokiniai 

 

Informacija. 

el. p. irena.janusiene@kelme.lt 

 

68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada  
Sausio 21 d. 

nuotoliniu 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

 

9/I-IV kl. 

mokiniai 

Informacija 

el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt 

 

PAPILDYMAS 

Rajono meninio skaitymo konkursas 

Organizuoja-

mas nuotoliniu 

būdu. 

DAIVA STONIENĖ 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

ZENTA MAČIULAITIENĖ, 

lietuvių kalbos metodinio būrelio 

pirmininkė 

 

Kokybiška filmuota medžiaga 

įkeliama į YouTube kanalą, 

nuoroda atsiunčiama Zentai 

Mačiulaitienei iki vasario 5 d. 

elektroniniu paštu 

 zentalija@gmail.com 

 PAPILDYMAS 

Rajono mokyklų 9-12 klasių moksleivių lietu-

vių k. ir literatūros olimpiada 

Sausio 27 d.  

12 val.  

DAIVA STONIENĖ 

Kelmės r. savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 
ZENTA MAČIULAITIENĖ, 

lietuvių kalbos metodinio būrelio 

pirmininkė 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė 

9-12 kl. mokiniai 

Dalyvių anketos (mokino var-

das, pavardė, klasė, mokytojas) 

atsiunčiamos 

Zentai Mačiulaitienei  

iki sausio 20 d. 

elektroniniu paštu zentali-

ja@gmail.com 
 

PAPILDYMAS 

Filologų ir epistolinio rašinio konkursas 
 

DAIVA STONIENĖ 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

ZENTA MAČIULAITIENĖ, 

lietuvių kalbos metodinio būrelio 

pirmininkė 

 

Darbai siunčiami iki sausio 22 d. 

Daivai Stonienei 

 elektroniniu paštu 

 daiva.stoniene@kelme.lt 

 

mailto:irena.janusiene@kelme.lt
mailto:zita.barakauskiene@kelme.lt
mailto:zentalija@gmail.com
mailto:zentalija@gmail.com
mailto:zentalija@gmail.com
mailto:daiva.stoniene@kelme.lt

