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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 
2021 m. birželio mėn.  

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 
Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

„Kelmės rajono socialinių pedagogų savitarpio 

pagalbos grupė“ 

 

„Savipagalba – dalykinių ir asmeninių  

kompetencijų stiprinimas“ 

Trukmė: 2 val 

Birželio 1 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 r.  
socialiniai  
pedagogai 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS  

 

Išduodama dalyvio  
pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1-2 klasių specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių mokinių projekto  

„Draugaukime su laiku ir erdve“  

baigiamasis renginys 

Birželio 1 d.  

12.00 val. 
ZOOM  

platforma 

Organizatoriai: 
LIUDA BARTKUVIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

specialioji pedagogė metodininkė, 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 
Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

vyresnioji socialinė pedagogė, 
DALIA KANČIAUSKIENĖ, 
Kelmės „Aukuro“ pagrindinės 
mokyklos socialinė pedagogė 

metodininkė, 
DANUTĖ VENCKUTĖ, 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės 
mokyklos logopedė 

Kelmės rajono  
ugdymo įstaigų  
1-2 klasių SUP 

turintys  
mokiniai 

Išduodama dalyvio  
pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Projekto „Lyderių laikas 3“ 
(Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) 

Kupiškio kūrybinės komandos stažuotė Kelmės rajo-
no savivaldybėje „Socialinio ir emocinio ugdymo 

stiprinimas ir rezultatyvus bendradarbiavimas 

vaiko sėkmei“ 

 

Birželio 2 d.  

9.00 val. 

ZOOM  
platforma 

Organizatorius: 
DIANA RAZMINIENĖ 

Švietimo pagalbos tarnybos  
direktoriaus pavaduotoja  

Kelmės ir  
Kupiškio  
kūrybinės  
komandos 

Išduodama dalyvio  
pažyma 

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt  

                          Ilgalaikės programos 
Istorijos pamoka be sienų 

III modulis 
„Patyriminis istorijos mokymas, IKT naudojimas 

per istorijos pamokas“ 

Trukmė: 6 val. 

Birželio 8 d.  

14.00 val. 

ZOOM  
Platforma 

                     Lektorės: 
RENATA ŠAUKLIENĖ, 

Šiluvos gimnazijos istorijos         
mokytoja metodininkė 

GINTARĖ TYTMONIENĖ, 
Viduklės Simono Stanevičiaus    
gimnazijos istorijos mokytoja        

metodininkė 

Istorijos 
 mokytojai 

Išduodama dalyvio  
pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Seminaras  
„Gerosios darbo patirties sklaida, modernių  

ugdymo metodų taikymas treniruotėje“ 

Trukmė: 6 val. 

Birželio 9 d. 

10.00 val. 

Kelmės SC 

Lektoriai: 

Kelmės SC sporto mokytojai 

Kelmės sporto 
centro ir Kuršėnų 
sporto mokyklos 
bendruomenės 

Išduodamas pažymėjimas 
Pažymėjimo kaina 1,00 Eur 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

VGK pirmininkų ir Kelmės rajono mokyklų  

socialinių pedagogų pasitarimas 

Trukmė: 2 val. 

Birželio 11 d.  

10.00 val. 

ZOOM  
platforma 

Organizatoriai: 

LAURA ŠUMSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktorė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės švietimo,  

kultūros ir sporto skyriaus vyr.  

specialistė 

VGK pirmininkai, 
Kelmės r.  
socialiniai  
pedagogai 

Išduodama dalyvio  
pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų  socialinių  

pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis  

susitikimas 

Trukmė: 2 val. 

Birželio 21 d.  
11.00 val. 

ZOOM  
platforma 

Organizatoriai: 

DALIA ORLAKIENĖ, 
Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos 
socialinė pedagogė metodininkė, 
EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 
metodininkė  

Kelmės r.  
socialiniai  
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/
http://www.semiplius.lt/
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„Kelmės rajono socialinių pedagogų savitarpio 

pagalbos grupė“ 

 

„Savipagalba – savirealizacija profesinėje  

veikloje“ 

Trukmė: 2 val 

Birželio 22 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 r.  
socialiniai  
pedagogai 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS  

 

Išduodama dalyvio  
pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

OLIMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI/PARODOS 

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  

mokiniai 

Išduodama dalyvio 
pažyma 

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt 

Tarptautinis vokiečių kalbos egzaminas 

Birželio 7 d.  

9 val.  

Kelmės švietimo 
pagalbos  
tarnyba 

Organizatorius: 
DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės švietimo,  

kultūros ir sporto skyriaus vyr.  

specialistė  
 

Kelmės r.  
ugdymo įstaigų 

 mokiniai 
 

Respublikinis pradinių klasių renginys 
,,KŪRYBINĖ ŽAVADIENIO VITRINA‘‘   

Birželio 11 d.  

9.00 val.  

Tytuvėnų  
regioninis  

parkas,  
prie Giliaus 

 ežero. 

Organizatorius: 
Šedbarų pradinės mokyklos-

daugiafunkcio centro pedagoginė 
bendruomenė: 

 direktorius  
RAMŪNAS SADAUSKAS; 

pradinių klasių vyresnioji mokytoja 
VIOLETA SINKIENĖ; 

pradinių klasių mokytoja metodinin-
kė JOLANTA URBELIENĖ; 

pradinių  klasių muzikos mokytoja 
RITA PALTAROKIENĖ; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 
metodininkė  

EDITA DZVANKAUSKIENĖ 
 

Pradinių I –IV 
klasių mokiniai, 

jų mokytojai,  
Tytuvėnų  

regioninio parko 
specialistai 

Išduodama dalyvio 
pažyma 

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Respublikinė socialinių pedagogų  
parengtų skaitmeninių priemonių ir/ar priemonių  

 nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų renginių planų 
paroda 

 „KURIAME IR DALINAMĖS – 3“ 

2021 m.  

birželio- 

gruodžio 15 d. 

Organizatorius: 
Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos 
socialinė pedagogė metodininkė 

DALIA ORLAKIENĖ; 
Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-

darželio socialinė pedagogė 
JURGITA CIKANAVIČIENĖ; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 
vyresnioji socialinė pedagogė 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ; 
Kelmės „Aukuro“ pagrindinės 
mokyklos socialinė pedagogė 

metodininkė 
DALIA KANČIAUSKIENĖ; 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos  
Raganos gimnazijos informacinių  
technologijų vyresnysis mokytojas 

ARŪNAS ROMANOVAS; 
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijos lietuvių kalbos 
vyresnioji mokytoja 

JOLANTA JAUTAKIENĖ; 
Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 
EDITA DZVANKAUSKIENĖ 

Socialiniai  
pedagogai,  
dirbantys  

respublikos 
 ugdymo įstaigose 
bei pedagoginėse 
psichologinėse 

tarnybose,  
švietimo pagalbos 

tarnybose 

Registracija iki 2021 m.  
rugsėjo 30 d. 

Išduodama dalyvio 
pažyma 

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt 

 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IR TĘSTINIS MOKYMASIS 
 

Neformalus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio  

mokymosi programa  
„Pasidaryk pats“ 

Trukmė: 60 akad. val. 

Birželio 1 d.  

17.15 val. 
Kelmės švietimo 
pagalbos tarnyba 

(buvusi SMC) 
Užsiėmimai  

derinami pagal 
grupės galimybes 

ir  
poreikius 

Organizatoriai: 
VIDA BARAUSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė, 

DAIVA VAIČIULIENĖ,  
„Kražantės“ progimnazijos  

technologijų mokytoja metodininkė 

Rajono  
bendruomenė 

Išduodama dalyvio  
pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

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

