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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2021 m. vasario mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Ilgalaikės programos 

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  

skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo 

 programa“ 

I modulis „Interaktyvių mokymosi objektų  

rengimas naudojant H5P įrankį“ 

Trukmė: 40 val. 

 

Vasario 1 d. 

16.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorius: 

ALGIRDAS BARANČIUKAS, 

J. Graičiūno gimnazijos informacinių 

technologijų mokytojas metodininkas 

J. Graičiūno  

gimnazijos  

bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  

skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo  

programa“ 

II modulis „Įvairių skaitmeninių programų ir prie-

monių naudojimas ugdymui“ 

Trukmė: 40 val. 

 

Vasario 2 d. 

16.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

ILIJANA PETRAUSKIENĖ, 

J. Graičiūno gimnazijos informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė 

J. Graičiūno  

gimnazijos  

bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Dailės mokytojų metodinis užsiėmimas 

• atnaujintos bendrosios programos 

• dėl  dailės olimpiados 

• dėl dailės BE 

 

Vasario 2 d. 

14.30 val.  

ZOOM  

platforma 

IRENA ARLAUSKIENĖ 

metodinio būrelio pirmininkė, 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

 

Kelmės r.  

technologijų  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Technologijų mokytojų metodinis užsiėmimas 

• atnaujintos bendrosios programos 

• gerosios patirties pasidalijimas -  Zoom pamo-

kos, lūkesčiai, siekiai ir nesėkmės 

• dėl technologijų olimpiados 

• dėl technologijų BE 

Vasario 3 d. 

14.30 val.  

ZOOM  

platforma 

AISTĖ ČEPULIENĖ 

metodinio būrelio pirmininkė, 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

 

Kelmės r.  

technologijų  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Geografijos mokytojų metodinis užsiėmimas 

• nuotolinio mokymos(si) sėkmės ir nesėkmės 

• atnaujintos bendrosios programos 

• dėl kvalifikacijos tobulinimo renginių 

• dėl geografijos olimpiados 

• dėl  konkurso „Mano gaublys“ 

• dėl narystės LGMA 

Vasario 4 d. 

14.30 val.  

ZOOM  

platforma 

ROSITA MARCINKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

 

Kelmės r.  

geografijos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis  

pasitarimas:  

• Kelmės rajono savivaldybės bendro darbo su 

šeimomis organizavimo ir koordinavimo  

tvarkos aprašo analizės refleksija. 

Vasario 8 d.  

14.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

DALIA ORLAKIENĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Kelmės r.  

socialiniai  

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Tobulėkime bendradarbiaudami. Vadovo indėlis 

ugdymo proceso ir sėkmingos pamokos link“ 

III modulis „Gerosios patirties sklaida: bendradarbia-

vimas su tėvais“. 

 

Vasario 11 d.  

11.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Organizatorius: 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus pavaduotoja, 

REGINA DOVIDAITIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

Ugdymo įstaigų 

direktorių  

pavaduotojai 

Išduodama dalyvio  

Pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Prisijungimo nuoroda: 

https://us04web.zoom.us/j/7321540

5724?pwd=WGluOEROVzJPU0JZ

TUhOVHNpTTg2Zz09 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://us04web.zoom.us/j/73215405724?pwd=WGluOEROVzJPU0JZTUhOVHNpTTg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/73215405724?pwd=WGluOEROVzJPU0JZTUhOVHNpTTg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/73215405724?pwd=WGluOEROVzJPU0JZTUhOVHNpTTg2Zz09
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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 

Trukmė: 6 val. 

Vasario 15 d.  

10.00 val. 

ZOOM  

platforma  

Lektorės: 

JŪRATĖ BIMBIENĖ, mokytoja, 

dirbanti pagal priešmokyklinio ug-

dymo programą, Kelmės 

lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

REDA MAČIŪNĖ, mokytoja, dir-

banti pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, Kelmės 

lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Lopšelio-darželio  

„Ąžuoliukas“ 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  

mokytojai bei  

pagalbos  

mokiniui  

specialistai 

Išduodama dalyvio  

Pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos 

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  

skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo  

programa“ 

I modulis „Google Classroom platformos panaudo-

jimas nuotoliniame mokyme“ 

Vasario 15 d. 

10.00 val. 

Elvyravos  

pagrindinė mo-

kykla 

Lektoriai Joniškio „Aušros“ gimnazi-

jos mokytojai:  

BIRUTĖ JURGAITYTĖ,  

muzikos mokytoja ekspertė;  

GIEDRĖ MOTIEJUITĖ,  

geografijos mokytoja ekspertė; 

KĘSTUTIS MOTIEJUITIS,  

IT mokytojas metodininkas 

Elvyravos  

pagrindinės  

mokyklos  

bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos 

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  

skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo  

programa“ 

II modulis „Įvairių skaitmeninių programų ir prie-

monių naudojimas ugdymui“ 

Trukmė: 40 val. 

Vasario 15 d. 

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

ARŪNAS ROMANOVAS, 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazi-

jos informacinių technologijų vyresn. 

mokytojas  

Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazi-

jos bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgosios programos 

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobu-

linimo programa“ 

I modulis „Pažintis su Microsoft Office 365“ 

Trukmė: 40 val. 
 

Vasario 15 d.,  

15.00 val. 

Teams 

platforma 

Lektorė:  

LORETA KALTAUSKIENĖ, 

Priekulės Ievos Simonaitytės  

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Tytuvėnų 

gimnazijos  

bendruomenė 

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 

Pasitarimas 

„Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

priemonių įgyvendinimas Kelmės rajono savi-

valdybėje“. 

Vasario 15 d. 

10.00 val. 
ZOOM  

platforma 

Pranešėja: 

VIRGINIJA ČERKAUSKIENĖ, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorė. 
 

Vaiko gerovės 

komisijos pir-

mininkams 

https://us04web.zoom.us/j/74098
250362?pwd=VC8rTkptMjBwNGVl
Um5kcVFOYmtIUT09 

 

PAPILDYMAS 

„Pradinių klasių mokytojų sinchroninių ir  

asinchroninių pamokų organizavimo galimybės ir 

paįvairinimo būdai.“  

Trukmė: 6 val. 

Vasario 17 d.  

13.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

AURELIJA MACIJAUSKIENĖ - 

Klaipėdos universiteto lektorė, pradi-

nių klasių ir informacinių technologi-

jų mokytoja  

Klaipėdos licėjuje, VšĮ "Žalioji girai-

tė" direktorė 

Organizatorius: 

MIKALINA PUIDOKIENĖ, 

pradinių klasių mokytoja  

metodininkė 

Kelmės r.  

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos 

„Tobulėkime bendradarbiaudami. Sėkmingos už-

sienio (anglų) kalbos pamokos link. 

III modulis „Teaching Writing for the School Lea-
ving Exam of English". 

 Trukmė: 6 val. 

 

Vasario 17 d. 

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

 AUDRONĖ RAŠKAUSKIENĖ 

VDU Užsienio kalbų, literatūros ir 

vertinimo studijų katedros dėstytoja 

Anglų kalbos  

mokytojai 

Dalyvio mokestis: 15 eurų 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgosios programos 

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobu-

linimo programa“ 

I modulis „Pažintis su Microsoft Office 365“ 

Trukmė: 40 val. 

Vasario 18 d.,  

8.30 val. 

Teams 

platforma 

Lektorė:  

KRISTINA JUODEIKIENĖ 

Šiaulių Dainų progimnazija 

mokytoja 
 

Kražantės  

progimnazijos 

bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

https://us04web.zoom.us/j/74098250362?pwd=VC8rTkptMjBwNGVlUm5kcVFOYmtIUT09
https://us04web.zoom.us/j/74098250362?pwd=VC8rTkptMjBwNGVlUm5kcVFOYmtIUT09
https://us04web.zoom.us/j/74098250362?pwd=VC8rTkptMjBwNGVlUm5kcVFOYmtIUT09
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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PAPILDYMAS 

Metodinė diena  

„Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir gerosios patirties 

sklaida Kolega-kolegai“ 

Trukmė: 2 val.  

 

Vasario 18 d. 

14.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

LINA BARANAUSKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

NIJOLĖ ASTAŠAUSKIENĖ, 
Tytuvėnų meno skyriaus vedėja, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Tytuvėnų  

gimnazijos Meno 

skyriaus, Šaukėnų 

Vlado Pūtvio-

Putvinskio  

gimnazijos  

muzikos skyriaus, 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos muzikos 

skyriaus  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos „Atnaujintos ugdymo progra-

mos, patyriminis/patirtinis integruotas gamtos 

mokslų ugdymas“ 

I modulis „Jūrų vandens savybių studijavimas 

integruotoje pamokoje. Atnaujinta chemijos 

programa.“ 
Trukmė: 16 val. 

Vasario 18 d. 

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

DAIVA NAVICKIENĖ,   

Kražių Žygimanto Liauksmino  

gimnazijos chemijos mokytoja  

metodininkė 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos 

 „Gyvenamoji aplinka ir patyriminis moky-

mas(is). Teorijos ir praktikos ryšys“ 

I modulis „Jūrų vandens savybių studijavimas 

integruotoje pamokoje“ 

Trukmė: 4 val.  

Vasario 18 d. 

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

DAIVA NAVICKIENĖ,   

Kražių Žygimanto Liauksmino  

gimnazijos chemijos mokytoja  

metodininkė 

Geografijos mo-

kytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

„Nuotolinio ugdymo patirtys tobulinančios  

fizinio ugdymo mokytojų bendrąsias, dalykines 

kompetencijas.“ 

II modulis - seminaras 

„Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos  

pradiniame ir viduriniame ugdyme:  

fizinis pajėgumas“ 

Trukmė: 12 val. 

Vasario 19 d.,  

13.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorius: 

LSU PROF. DR.  

ARŪNAS EMELJANOVAS 

 

Kelmės r. ikimo-

kyklinio-

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo,  

fizinio ugdymo 

mokytojai  

Dalyvio kaina: 15.00 eur.  

Išduodama dalyvio  

Pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PARODOS 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  

respublikinis etninis projektas 

Nuo 2021 m. 

sausio 11 d. –  

Organizatoriai: 

Kelmės lopšelis-darželis  

Šalies ikimo-

kyklinio ir prieš-

Įstaigos, norinčios dalyvauti projek-

te, iki 2021m. vasario 1 d.  užpildo 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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,,TU, LINELI, ŽYDRAŽIEDI!” 2021 m. vasario 

12 d. 

„Ąžuoliukas“, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

mokyklinio ug-

dymo įstaigų, 

meninio ugdymo 

(muzikos) moky-

tojai; mokytojai 

dirbantys pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo progra-

mas,  ugdytiniai ir 

jų šeimų nariai 

dalyvio paraišką  

(priedas ) ir siunčia adresu  

lineliszydraziedis@gmail.com 

 

 Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio am-

žiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda  

„LINKSMIEJI SENIAI BESMEGENIAI“ 

 

Nuo  

sausio 25 d. -  

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/PROJEKTAI 

Metodinių darbų konkursas  

„Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“   

2020 m.  

gruodžio 7 d. –  

2021 m.  

balandžio 5 d. 

Organizatorius: 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus pavaduotoja 

 

Kelmės rajono 

mokytojai, pagal-

bos mokiniui spe-

cialistai ir admi-

nistracijos dar-

buotojai   

 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Respublikinis kūrybinis projektas ikimokyklinio  

amžiaus vaikams 

„DINOZAURAI IR FIGŪROS“ 

Projekto 

trukmė –  

kovo 1-5 d. 

 

Organizuoja bei koordinuoja:  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio – 

darželio specialioji pedagogė ir logo-

pedė GILIJA GAJAUSKIENĖ,  

IRMA DIMINSKIENĖ,  

ikimokyklinio ir neformalaus  

ugdymo mokytoja,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų  

4 – 5 metų  

vaikai 

REGISTRACIJA 

nuo vasario 8 d. iki vasario 19 d. 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

mailto:lineliszydraziedis@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
mailto:asbeniuta@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Kūrybinių darbų konkursas  

„Pamoka kitaip – eksperimento galia“   

Sausio 11 d. – 

birželio 1 d. 

Organizatorius: 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus pavaduotoja 

Kelmės rajono 

mokytojai ir mo-

kiniai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Tarptautinis kūrybinis projektas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

„GURGU GURGU Į KAZIUKO TURGŲ“ 

 

Projekto  

trukmė –  

kovo 1-5 d. 

Organizatoriai: 

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-

darželio meninio ugdymo pedagogė 

(vyresn. mokytoja)  

ASTA BENIULIENĖ, ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja  

IRENA ANDRULIENĖ, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

IRMA KNYZELIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė  

EDITA DZVANKAUSKIENĖ 

Lietuvos ir užsie-

nio ikimokyklinio 

ir priešmo-

kyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai. 

 

Nuo vasario 15 d. iki vasario 24 d. 

užpildytą dalyvio paraišką siunčia 

el. pašto adresu  

tytuva.renginiai@gmail.com 

 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

30-oji Lietuvos mokinių respublikinė istorijos   

olimpiada 

 

Vasario 26 d. 

12.00 val. 

nuotoliniu. 

Laikas gali būti 

tikslinamas. 

 

DAIVA STONIENĖ 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

JANINA KAŽDAILIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

I-IV kl  

mokiniai 

Informacija: 

e.p.daiva.stoniene@kelme.lt 

 

 .p  janina.kazdailiene@kelmespt.lt 

tel+37068662749 

 

http://www.semiplius.lt/
mailto:tytuva.renginiai@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
mailto:e.p.daiva.stoniene@kelme.lt
mailto:janina.kazdailiene@kelmespt.lt

