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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2021 m. balandžio  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“ 

II modulis „Įvairių skaitmeninių programų ir prie-

monių naudojimas ugdymui“ 

Trukmė: 40 val. 

Balandžio 6 d. 

10.00 val. 

„Microsoft  

Teams“ 

Lektoriai: 

Tytuvėnų gimnazijos mokytojai 

Tytuvėnų 

gimnazijos 

bendruomenė 

Baigusiems I ir II modulius  

išduodamas kvalifikacijos tobuli-

nimo pažymėjimas 

Pažymėjimo kaina 3,00 Eur 

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. 

Balandžio 6 d. 

10.00 val. 

Nuotolinis 

Lektoriai: 

Pakražančio gimnazijos mokytojai 

Pakražančio  

gimnazijos  

bendruomenė 

Baigusiems I ir II modulius  

išduodamas kvalifikacijos tobuli-

nimo pažymėjimas 

Pažymėjimo kaina 3,00 Eur 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Intelektinių žaidimų metodo taikymas  

ugdymo procese“ 

III modulio seminaras 

,,IT  programos intelektinių žaidimų metodo  

taikymui bei praktiniai patarimai, dirbant su 

TEAMS“ 

Trukmė: 6 val. 

Balandžio 6 d. 

9.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektoriai: 

LIGITA MITKEVIČIENĖ, 

Liolių pagrindinės mokyklos 

projektinės veiklos koordinatorė, 

MARIUS ŠPOKAS, 

Liolių pagrindinės mokyklos 

IT vyresn. mokytojas 

 

Liolių pagrindinės 

mokyklos 

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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Ilgalaikės programos  

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų  

informacinių technologijų kompetencijų  

tobulinimas“ 

II modulis „Skaitmeninių žinių ir įgūdžių  

tobulinimas naudojant „Google“ disko paslaugas“ 

Trukmė: 18 val. 

 

Balandžio 6 d.  

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

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“ 

 

Lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  

mokytojai bei  

pagalbos  

mokiniui  

specialistai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Kelmės r. socialinių pedagogų metodinio būrelio 

užsiėmimas: 

1. Užsiėmimų ciklo, apie socialinių pedagogų super-

vizijos grupės, pristatymas. 

2. Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro veik-

los ir globos rūpybos bei įvaikinimo galimybės ir 

pagalba vaikui, netekusiam tėvų globos. Daiva Ze-

lionkienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos instituci-

jos atestuotas asmuo.  

3. Kelmės r. pedagogų psichologinės savijautos ka-

rantino metu tyrimo pristatymas.  Jolanta Meškaus-

kienė, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos socialinė 

pedagogė metodininkė.  

Trukmė: 2 val. 

Balandžio 6 d. 

11.00 val.  

ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 

DALIA ORLAKIENĖ, 

socialinių pedagogų metodinio  

būrelio pirmininkė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės švietimo,  

kultūros ir sporto skyriaus vyr.  

specialistė,  

DALIA KANČIAUSKIENĖ, 

„Aukuro“ pagrindinės mokyklos  

socialinė pedagogė metodininkė, 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

 

Kelmės r. 

socialiniai 

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Atnaujintos ugdymo programos,  

patyriminis/patirtinis integruotas  

gamtos mokslų ugdymas“ 

II modulis projekto „Ventos vandens tyrimas  

atkarpoje tarp Šatrijos ir Žilvičių gatvių,  

Užvenčio mieste“ pristatymas 

Trukmė: 12 val. 

 

Balandžio 7 d. 

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorės: 

Užvenčio Šatrijos Raganos  

gimnazijos mokytojos 

VILMA PETRIKIENĖ, biologijos; 

LORETA DUKAUSKIENĖ, chemi-

jos; DIANA LESKOVIENĖ, fizikos. 

Gamtos mokslų 

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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Ilgalaikės programos 

 „Gyvenamoji aplinka ir patyriminis moky-

mas(is). Teorijos ir praktikos ryšys“ 
II modulis projekto „Ventos vandens tyrimas  

atkarpoje tarp Šatrijos ir Žilvičių gatvių,  

Užvenčio mieste“ pristatymas 

Trukmė: 12 val. 

Balandžio 7 d. 

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorės: 

Užvenčio Šatrijos Raganos  

gimnazijos mokytojos 

VILMA PETRIKIENĖ, biologijos; 

LORETA DUKAUSKIENĖ, chemi-

jos; DIANA LESKOVIENĖ, fizikos 

Geografijos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės  programos  

„Istorijos pamoka be sienų“ 

 II modulio seminaras 

 „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ 

Trukmė 3 val. 

Balandžio 7 d. 

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

DANUTĖ EITMANTIENĖ, 

„Kražantės“ pagrindinės mokyklos     

istorijos mokytoja metodininkė 

Istorijos mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Tobulėkime bendradarbiaudami. Metodinė  

veikla sėkmingos pamokos link“ 

II modulio seminaras 

“Mokytojo vidinė emocinė harmonija ir savęs  

palaikymas dirbant nuotoliniu būdu” 

Balandžio 8 d.  

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorius: 

VYGANDAS PIKČIŪNAS, 

asmenybės ugdymo ir  

meditacijos mokytojas 

Organizatorius: 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus pavaduotoja 

Įvairių dalykų 

 mokytojams 

Dalyvio mokestis 15,00 Eur.  

Išduodama dalyvio  

Pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Prisijungimo nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/835198

21374 

Ilgalaikės  programos 

„Mokymo (si) proceso tobulinimas“ 

I modulio seminaras 

,,Netradiciniai pamokos metodai" 

Trukmė: 6 val. 

Balandžio 8 d.  

9.00 val. 

ZOOM  

platforma 

VŠĮ Mokyklų tobulinimo centro           

lektorė 

DOVILĖ ČIŠKAUSKAITĖ 

Liolių pagrindinės 

mokyklos 

mokytojai 

VŠĮ Mokyklų tobulinimo 

centro 

išduodama dalyvio pažyma 

Ilgalaikės programos  

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų 

informacinių technologijų kompetencijų 

tobulinimas“ 

I modulis „Skaitmeninių žinių ir įgūdžių  

tobulinimas naudojant „Google“ disko paslaugas“ 

Trukmė: 18 val. 

Balandžio 8 d.  

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorės: 

JŪRATĖ BIMBIENĖ,  

mokytoja, dirbanti pagal priešmo-

kyklinio ugdymo programą, Kelmės 

lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

REDA MAČIŪNĖ, mokytoja, dir-

banti 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 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://us02web.zoom.us/j/83519821374
https://us02web.zoom.us/j/83519821374
http://www.semiplius.lt/
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Ilgalaikės programos 

„Reflektyvaus mokymo(si) principų  

įgyvendinimas mokykloje“ 

III modulio seminaras 

„Darbas su refleksijų duomenimis: problemų 

identifikavimas ir jų sprendimų strategijų išg-

ryninimas".  

Trukmė: 6 val. 

Balandžio 9 d. 

9.00 val. 

Kražių Žygi-

manto Liauks-

mino 

 gimnazija  

 

Lektorė: 

 GABRIELĖ RIMKUTĖ 

Kražių Žygimanto 

Liauksmino 

 gimnazijos moky-

tojai 

 

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. 

Balandžio 12 d. 

14.00 val. 

Nuotoliniu 

Lektoriai: 

DALIA BALČIŪNIENĖ 

Kražių Žygimanto Liauksmino 

gimnazijos informacinių technologijų 

mokytoja metodininkė 

 

Kražių Žygimanto 

Liauksmino 

gimnazijos  

bendruomenė 

Baigusiems I ir II modulius  

išduodamas kvalifikacijos tobuli-

nimo pažymėjimas 

Pažymėjimo kaina 3,00 Eur 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčių 

mokinių ugdymas: nuo teorijos iki praktikos“ 

I modulis „Autizmo spektro sutrikimai: vaikų  

raidos ypatumai“ 

Trukmė: 10,5 val. 

Balandžio 21 d.  

12.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorės: 

LAURA ŠUMSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

direktorė; 

LIUDA BARTKUVIENĖ,  

specialioji pedagogė metodininkė; 

LINA MAŽEIKIENĖ,  

vyresnioji specialioji pedagogė; 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ,  

vyresnioji socialinė pedagogė  

metodininkė 

Mokytojai,  

dirbantys pagal  

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio  

ugdymo  

programas 

 

Vietų skaičius ribotas  

 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

 „Patirtinio mokymo(si) taikymas lietuvių kal-

bos ir literatūros pamokose“ 

I modulis „Tiriamoji veikla mokant ir mokantis 

gimtosios kalbos“ 

Trukmė: 6 val.  

Balandžio 26 d.  

13.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorės: 

EMILIJA KVIETKUVIENĖ, 

Kražių Žygimanto Liauksmino 

gimnazijos lietuvių kalbos ir  

literatūros mokytoja metodininkė, 

ASTA STULPINIENĖ, 

,,Kražantės“ progimnazijos  lietu-

vių kalbos ir literatūros vyresnioji 

mokytoja 

Lietuvių kalbos  

ir literatūros 

 mokytojai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

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


5 

 

 

Kelmės ir Raseinių rajonų vokiečių kalbos mokytojų 

forumas 

„Savivaldus mokymas/is ir kitoks požiūris į 

 ugdymą vokiečių kalbos pamokose“ 

Trukmė: 2 val.  

Balandžio 28 d.  

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

JURGITA SKAMAROČIENĖ,  

Jonavos Justino Vareikio  

progimnazijos vokiečių kalbos 

 mokytoja metodininkė 

Raseinių ir  

Kelmės rajonų 

vokiečių kalbos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

Istorijos pamoka be sienų 

III modulis 

Pilietiškumo pamoka 

„Kelmės krašto praeitį menantis 

sakralinis paveldas“ 

Trukmė: 6 val. 

Balandžio 29 d.  

9.00 val. 

(data gali keis-

tis) 

 

Kelmės krašto 

muziejus 
 

Organizatoriai: 

 Kelmės krašto muziejus, Kelmės 

rajono savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius, Kelmės rajono 

istorijos mokytojų metodinis 

būrelis, švietimo pagalbos tarnyba 
 

6-9 (Ig kl.) 

mokiniai, istorijos 

ir pilietinio ugdymo 

mokytojai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčių  

mokinių ugdymas: nuo teorijos iki praktikos“ 

II modulis „Autizmo spektro sutrikimą turinčių 

vaikų ugdymo strategijos ir jų parinkimas“ 

Trukmė: 18 val. 

Balandžio 29 d.  

12.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorės: 

LAURA ŠUMSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

direktorė; 

LIUDA BARTKUVIENĖ,  

specialioji pedagogė metodininkė; 

LINA MAŽEIKIENĖ,  

vyresnioji specialioji pedagogė; 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ,  

vyresnioji socialinė pedagogė  

metodininkė 

Mokytojai,  

dirbantys pagal  

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio  

ugdymo  

programas 

Vietų skaičius ribotas  

 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PARODOS 

Kelmės rajono specialiųjų pedagogų-logopedų  

metodinių darbų paroda  

,,Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių, kalbinių 

gebėjimų ugdymas“ 

Nuo balandžio 1 d.   

 

Parodą organizuoja Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba, Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė 

 EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės rajono specialiųjų pedagogų-

logopedų metodinis būrelis, 

 metodinio būrelio pirmininkė  

SIGITA ŠIAULENSKIENĖ 

 

Kelmės rajono  

specialieji  

pedagogai-

logopedai 

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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Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

,,Prikelti antram gyvenimui“ 

Nuo balandžio 1 d. 

Virtualią parodą organizuoja: 

 Kelmės r. Liolių pagrindinė  

mokykla,  

Kelmės Švietimo pagalbos  

tarnyba 

Lietuvos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

 ugdytiniai, jų  

tėvai bei 

pedagogai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

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,  

pagalbos mokiniui 

specialistai ir  

administracijos 

darbuotojai   

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

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 moki-

niai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Respublikinis/tarptautinis bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių socialinis - kūrybinis projektas 

„Gyvenimo kelias  - knygos puslapiuose“ 

 

Paroda  

eksponuojama 

nuo 

balandžio 2 d. 

iki gegužės 31 d.  

Organizatoriai: 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos  

Raganos gimnazija, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnyba 

Respublikos ir  

užsienio bendrojo 

lavinimo mokyklų 

mokiniai,  

mokytojai, švietimo 

pagalbos  

specialistai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Respublikinis kūrybinis konkursas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

 „Margučių raštų kraitė“  

Paroda  

eksponuojama 

nuo 

balandžio 7 d. 

 

Organizatoriai: 

Kelmės „Kūlverstuko“  

lopšelis-darželis,  

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnyba. 

 

Respublikos  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 5-6 

metų amžiaus  

specialiųjų  

ugdymosi poreikių,  

negalią turintys  

ugdytiniai,  

pedagogai,  

švietimo pagalbos  

specialistai 

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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Rajoninis populiariosios lietuviškos 

 muzikos festivalis 

„Dainuoju lietuviškai“ 

Balandžio 23 d. 

Organizatoriai: 

Kelmės rajono Pakražančio  

gimnazija, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnyba 

Kelmės r.  

bendrojo  

lavinimo ir  

menų mokyklų  

solistai 

Registracija: 

 nuo kovo 15 d. iki balandžio 2 d. 

Kalendoriuje ieškoti 2021-04-23 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono  ugdymo įstaigų pradinių klasių moki-

nių meninio skaitymo konkurso 

„Ir žodžiai turi sparnus“ 

Balandžio 7 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

„Aukuro“  

pagrindinėje  

mokykloje  

Organizatoriai: 

Kelmės rajono savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius, 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

mokyklos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės:                      

ALDONA BAŠKIENĖ,  

JŪRATĖ LAURUTIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Kelmės rajono   

ugdymo įstaigų  

1- 4 klasių 

mokiniai 

Registracija iki 2021 m. balan-

džio2 dienos siunčiant anketą 

el.p.:  aldona0107@yahoo.com  

Registracija: 

 nuo kovo 8 d. iki balandžio 8 d. 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų  

I – II (9 – 10) klasių mokinių  

ekonomikos žinių konkursas 

Balandžio 16 d. 

9.00 val. 

Nuotoliniu  

Moodle  

aplinkoje 

Organizatoriai: 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

ekonomikos mokytojų metodinis 

 būrelio pirmininkas, Šiaulių  

universitetas 

I – II (9 – 10)  

klasių mokiniai 

Atsakingas metodinio būrelio  

pirmininkas Nerijus Šarauskas. 

Papildoma informacija  

tel. (8 610) 69613 ar el. paštu 

sarauskas.nerijus@gmail.com 

Registracija iki balandžio 2 d. 

 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1-2 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių projektas  

„Draugauju su laiku ir erdve“ 

2021 m.  

balandžio –  

gegužės mėn. 

Organizatoriai: 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė  

mokykla 

Kelmės rajono  

ugdymo įstaigų 1-2 

klasių SUP turintys 

mokiniai 

Išankstinė registracija iki 2021 

m. balandžio 6 d. el. paštu  

info@kelmespt.lt arba  

tel. (8 601) 47367, (8 682) 25805 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 
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