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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2021 m. kovo 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. 

 

Kovo 1 d. 

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

ARŪNAS ROMANOVAS, 

Šaukėnų Vlado Pūtvio -Putvinskio 

gimnazijos informacinių technologijų 

vyresn. mokytojas  

Šaukėnų Vlado 

Pūtvio -

Putvinskio gim-

nazijos bendruo-

menė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

 „Karjeros kompetencijų ugdymas ir pagalba mo-

kiniui įgyjant šiuolaikinę karjeros kompetenciją“ 

I modulis. Metodinė diena  

„Pagalba mokiniui renkantis profesiją nuo pirmoko 

iki dvyliktoko“ 

Trukmė: 12 val. 

Kovo 9 d.  

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorės: 

JUSTINA ZALECKIĖ, 

Tytuvėnų gimnazijos mokytoja; 

LAIMA BRAZAUSKIENĖ, 

Pakražančio gimnazijos socialinė pe-

dagogė 

Profesinio  

informavimo mo-

kytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės ir Raseinių rajonų dorinio (tikybos ir etikos)  

mokytojų nuotolinė apskritojo stalo diskusija 

„Dorinio ugdymo netradicinės pamokos“ 

Trukmė: 2 val. 

Kovo 12 d. 

14.00 val. 

ZOOM 

platforma 

Organizatoriai: 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė, 

AUDRONĖ KUMPIKEVIČIENĖ, 

Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė  

Kelmės ir  

Raseinių r.  

dorinio  

(tikybos ir etikos)  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

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


2 

 

 

Ekonomikos mokytojų 

metodinio būrelio užsiėmimas 

„Ilgalaikės ekonomikos programos rengimas ir o-

limpiados organizavimas“. 

Trukmė: 3 val. 

 

Kovo 17 d. 

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

metodinio būrelio pirmininkas 

  

Ekonomikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

 

Ilgalaikės programos  

„Tobulėkime bendradarbiaudami. Vadovo indėlis ug-

dymo proceso ir sėkmingos pamokos link“ 

IV modulis „Pozityvių santykių kūrimas ir 

 efektyvi komunikacija su tėvais“. 

  

  

 

Kovo 18 d.  

10.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorius: 

VYGANDAS PIKČIŪNAS 

asmenybės ugdymo ir  

meditacijos mokytojas 

Organizatorius: 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus pavaduotoja 

 

Ugdymo įstaigų 

direktoriai ir  

pavaduotojai 

Dalyvio mokestis 20,00 Eur.  

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Prisijungimo nuoroda: 

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

5724?pwd=WGluOEROVzJPU0JZ

TUhOVHNpTTg2Zz09 

 

Ilgalaikės programos 

„Vertinimas ir įsivertinimas, pažangos  

stebėjimas rusų kalbos pamokoje“  

 III modulis 

„Rusų kalbos pamoka kitaip“ 

Trukmė: 6 val. 

Kovo 25 d.  

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

 

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  

tarnybos metodininkė 

Raseinių ir  

Kelmės rajonų 

rusų kalbos  

mokytojai 

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 

Registracija: 

 nuo kovo 1 d. iki kovo 22 d. 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

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
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 

Registracija: 

 nuo kovo 1 d. iki kovo 23 d. 

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, 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 baigta 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

5-8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada 

Užduotims atlikti skiriama 1 astronominė valanda. 

 

Kovo 24 d. 

10.00 val. 

atlieka nuotoliniu 

būdu namuose pri-

sijungę prie virtua-

lios mokymosi ap-

linkos Eduka klasė 

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ, 

gamtos mokslų metodinio būrelio 

pirmininkė 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

 

5-8 klasių  

mokiniai 

Registracija iki kovo 4 d. 

el. paštu  

sniegina.urbutiene@kelmespt.lt  

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, 

Lietuvos ir užsie-

nio ikimokyklinio 

ir priešmo-

kyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai. 

 

Registracija baigta 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:sniegina.urbutiene@kelmespt.lt
http://www.semiplius.lt/
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Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė  

EDITA DZVANKAUSKIENĖ 

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 

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 už-

sienio bendrojo 

lavinimo mokyklų 

mokiniai, moky-

tojai, švietimo 

pagalbos  

specialistai 

Registracija: 

 nuo kovo 15 d. iki kovo 24 d. 

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 ugdy-

mosi poreikių,  

negalią turintys 

ugdytiniai, peda-

gogai, švietimo 

pagalbos  

specialistai 

Registracija: 

 nuo kovo 8 d. iki kovo 18 d. 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

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 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Virtaulus mokinių fotografijos konkursas 

 „Trys spalvos – Lietuva“ 
 

Vasario 26 - ko-

vo 11 d. 

 

Organizatorius: 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazija 

 

Kelmės rajono 

bendrojo ugdy-

mo įstaigų mo-

kiniai 

Fotografijos siunčiamos:  

satrijoskonkursai@gmail.com   

nuo vasario 26 iki kovo 11 d. 

Konkurso nuostatai patalpinti: 

www.kelmespt.lt 

 

 

 

PRIEDAS. 

Šiuo metu ugdymo įstaigose pagal atskirą grafiką vyksta mokymai: 

J. Graičiūno gimnazija – „Interaktyvių mokymosi objektų rengimas naudojant H5P įrankį“ (40 val.) ir „Įvairių skaitmeninių programų ir priemonių naudojimas 

ugdymui“ (40 val.). 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija – „Įvairių skaitmeninių programų ir priemonių naudojimas ugdymui“ (40 val.). 

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija – „Įvairių skaitmeninių programų ir priemonių naudojimas ugdymui“ (40 val.). 

Pakražančio gimnazija – „Ugdymo proceso organizavimas skaitmeninėje MOODLE aplinkoje“ (40 val.) pabaigus bus vykdoma „Įvairių skaitmeninių programų 

ir priemonių naudojimas ugdymui“ (40 val.). 

Kražiū Žigimanto Liauksmino gimnazija – „Pažintis su Microsoft Office 365“ (40 val.) pabaigus bus vykdoma „Įvairių skaitmeninių programų ir priemonių 

naudojimas ugdymui“ (40 val.) 

Tytuvėnų gimnazija – „Pažintis su Microsoft Office 365“ (40 val.) pabaigus bus vykdoma „Įvairių skaitmeninių programų ir priemonių naudojimas ugdymui“ (40 

val.). 

Kražantės progimnazija – „Pažintis su Microsoft Office 365“ (40 val.) pabaigus bus vykdoma „Įvairių skaitmeninių programų ir priemonių naudojimas ugdy-

mui“ (40 val.). 

Elvyravos pagrindinė mokykla – „Google Classroom platformos naudojimas nuotoliniame mokyme“ (40 val.). 

 

mailto:satrijoskonkursai@gmail.com
http://www.kelmespt.lt/

