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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2021 m. gegužės  mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Kelmės r. socialinių pedagogų metodinis užsiėmi-

mas: 

1. Interaktyvių priemonių naudojimo galimybės, 

socialinio pedagogo veikloje (J. Meškauskienė, 

D. Orlakienė) 

2. Dėl respublikinės socialinių pedagogų priemo-

nių, priemonių nuotraukų, užsiėmimų ar orga-

nizuotų renginių planų parodos „Kuriame ir 

dalinamės“ nuostatų.  

Gegužės 3 d.  

14.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Organizatorės: 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

vyresnioji socialinė pedagogė, 

DALIA ORLAKIENĖ, 

Kelmės r. socialinių pedagogų  

metodinio būrelio pirmininkė  

Kelmės r.  

socialiniai  

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Ugdymo proceso organizavimas skaitmeninėje 

Moodle aplinkoje“ 

Trukmė: 40 val. 

 

Gegužės 3 d.  

16.00 val. 

nuotoliniu 

Lektorius:  

ARŪNAS ROMANOVAS, 

informacinių technologijų vyresn. 

mokytojas 

 

Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrin-

dinė mokykla 

Baigusiems programą išduodamas  

kvalifikacijos tobulinimo  

pažymėjimas 

Pažymėjimo kaina 3,00 Eur. 

Išankstinė registracija 

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“ 

III modulis „Saugus ir atsakingas bendravimas ir 

bendradarbiavimas internete“ 

Trukmė: 16 val. 

 

Gegužės 4 d.  

13.00 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“ 

Tytuvėnų vaikų 

lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  

mokytojai bei  

pagalbos  

mokiniui  

specialistai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos 

„Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčių 

mokinių ugdymas: nuo teorijos iki praktikos“ 

III modulis „Pagalba vaikams, turintiems  

autizmo spektro sutrikimų“ 

Trukmė: 11,5 val. 

Gegužės 5 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  

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų  

informacinių technologijų kompetencijų  

tobulinimas“ 

III modulis „Saugus ir atsakingas bendravimas ir 

bendradarbiavimas internete“ 

Trukmė: 16 val. 

 

Gegužės 5 d.  

13.00 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 

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa 

 „Pažintis su Microsoft Office 365“ 

Trukmė: 40 val. 

Gegužės 6 d. 

14.30 val. 

Teams 

platforma 

Lektorė:  

KRISTINA JUODEIKIENĖ 

Šiaulių Dainų progimnazija 

mokytoja 

 

„Aukuro“  

paridinės mo-

kyklos 

bendruomenė 

Baigusiems programą išduodamas  

kvalifikacijos tobulinimo  

pažymėjimas 

Pažymėjimo kaina 3,00 Eur. 

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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Kelmės r. Dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) moky-

tojų metodinis susitikimas: 

1. Pokalbis su Šiaulių KC vadove D. Kratukiene: 

Darbo planavimas pagal naujas BP. 

2. Mokslo metų pabaigos veiklos aptarimas (N. 

Partauskienė) 

Gegužės 7 d. 

14.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Organizatorius: 

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ, 

Kelmės r. dorinio (tikybos ir etikos) 

ugdymo mokytojų metodinio 

 būrelio pirmininkė  

Kelmės r. dorinio 

(tikybos ir etikos) 

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

„Kelmės rajono socialinių pedagogų savitarpio 

pagalbos grupė“ 

 

„Savipagalba – neišspręstos/keliančios nerimą 

problemos, jų analizė“ 

Gegužės 11 d. 

14.00 val. 

ZOOM  

platforma  

Lektorės: 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

vyresnioji socialinė pedagogė, 

DALIA KANČIAUSKIENĖ,  

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

Mokyklos socialinė pedagogė  

metodininkė 

Kelmės rajono  

socialiniai  

pedagogai 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS  

 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

 „Gyvenamoji aplinka ir patyriminis mokymas(is). 

Teorijos ir praktikos ryšys“  

III modulis  

„Pamokos aktyvinimas naudojant įvairias skaitme-

nines priemonesׅ“  

Trukmė:6 val. 

Gegužės 11 d. 

15.00 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektoriai: 

ESTERA MATULEVIČIENĖ, 

Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio gim-

nazijos geografijos mokytoja meto-

dininkė 

 

Geografijos mo-

kytojai  

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės  programos 

„Mokymo (si) proceso tobulinimas“ 

II modulio seminaras 

,,Pamokos planavimas ir organizavimas" 

Trukmė: 6 val. 

Gegužės 11 d. 

11.30 val. 

ZOOM  

Platforma 

VŠĮ Mokyklų tobulinimo centro           

lektorė: 

Eglė Pranckūnienė 

Liolių pagrindinės 

mokyklos 

Mokytojai 

VŠĮ Mokyklų tobulinimo 

centro 

išduodama dalyvio pažyma 

Ilgalaikės programos  

„Tobulėkime bendradarbiaudami. Metodinė veikla 

sėkmingos pamokos link“  

IV modulis 

Metodinių darbų konkurso  

„Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“   

priemonių pristatymas 

Gegužės 13 d. 

14.00 val. 

ZOOM  

platforma 

 

Organizatorius: 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus pavaduotoja 

Kelmės rajono  

mokytojai,  

pagalbos moki-

niui specialistai ir  

administracijos 

darbuotojai   

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Dalyviai apie prisijungimo nuorodą 

bus informuoti asmeniškai 

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

„Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo gali-

mybių mokyklų bibliotekose aptarimas “ 

Trukmė: 2 val.  

Gegužės 14 d. 

14 val. 

ZOOM  

platforma 

Lektorė: 

SIMONA JUZĖNIENĖ 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešosios bibliotekos 

yyriausioji metodininkė regioninei 

veiklai 

Kelmės r. ugdy-

mo įstaigų 

 bibliotekininkai 

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. 

Gegužės 20 d. 

9.00 val. 

Kelmės krašto 

muziejuje 

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  

mokytojai  

 

          Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Vertinimas ir įsivertinimas, pažangos  

stebėjimas rusų kalbos pamokoje“  

 V modulis  

Kūrybinės dirbtuvės  

„Vertinimo  ir įsivertinimo užduočių kūrimas“ 

Trukmė: 6 val. 

Gegužės 27 d. 

14.00 val. 

Kelmės švietimo 

pagalbos 

 tarnyba 

Lektorė:  

Organizatoriai: 

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ 

Rusų kalbos mokytojų  metodinio 

būrelio pirmininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Kelmės r. ugdy-

mo įstaigų 

 rusų kalbos mo-

kytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Įvairių priemonių panaudojimas dailės  

ugdymui“ 

III modulis  

„Vaško technologijos pritaikymas. Batika“  

Trukmė: 6 val. 

Gegužės  28 d. 

 15.00 val. 

Kelmės amatų 

centras  

Lektorė: 

IRENA ARLAUSKIENĖ 

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos mo-

kytoja metodininkė  

Kelmės r. ugdy-

mo įstaigų 

 dailės ir techno-

logijų mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI 

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 

Metodinių darbų konkurso  

„Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“   

apdovanojimai 

 

Gegužės 11 d. 

14.00 val. 

 

Organizatorius: 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus pavaduotoja 

Kelmės r. moky-

tojai, pagalbos 

mokiniui specia-

listai ir  

Renginys vyks  

Kelmės dvaro muziejuje. Dalyviai 

bus informuoti asmeniškai 

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

darbuotojai   

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, švie-

timo pagalbos  

specialistai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio am-

žiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų  

virtuali nuotraukų paroda  

„AUGALŲ ŽAVADIENIS“ 

Nuo balandžio 

14 d. 

iki gegužės 14 

d. 

Organizatoriai: 

Kelmės r. Šedbarų pradinė  

mokykla-daugiafunkcis centras ir 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Lietuvos ikimo-

kyklinio ir  

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai,  

tėvai (jų globėjai) 

ir mokytojai 

Registracija nuo balandžio 14 d. 

iki gegužės 7 d. 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1-2 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių projektas  

„Draugauju su laiku ir erdve“ 

Balandžio –  

gegužės mėn. 

Organizatoriai: 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė  

mokykla 

Kelmės rajono  

ugdymo įstaigų 1-

2 klasių SUP tu-

rintys 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 

Respublikinis/ tarptautinis 1-6 klasių mokinių  

piešinių konkursas 

“MANO ŠEIMOS PORTRETAS” 

Gegužės 14 d.   

Organizatoriai: 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos  

Raganos gimnazijos dailės  

mokytoja  

SIMONA TEKORIENĖ,  

pradinių klasių mokytoja  

metodininkė  

EDITA ANGLICKIENĖ,  

socialinė pedagogė metodininkė 

DALIA ORLAKIENĖ,    

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Respubli-

kos/užsienio  

pradinių klasių 

mokiniai 

2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. 

gegužės 10 d. 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:info@kelmespt.lt
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/

