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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2021 m. gruodžio  mėn .   

VEIKLOS PLANAS  

 

Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

SVARBU! 

Ilgalaikės programos 

„Mokymo(-si) metodų taikymas ekonomikos ir 

verslumo pamokose“. 

I modulio nuotolinė metodinė-praktinė konferencija 

„Mokinių verslumo, ekonominio ir finansinio 

raštingumo kompetencijų ugdymas“ 

Kartu su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija 

Trukmė: 12 val. 

Gruodžio 2 ir 8 d. 

14.30 val. 

Nuotoliniu  

Teams 

Organizatoriai: 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

J. Graičiūno ekonomikos vyresn. 

mokytojas; 

Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademija 

Ekonomikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

https://forms.gle/GvgwE7mFTuwf1

BJx9 

Ilgalaikės programos 

„Įvairių priemonių panaudojimas dailės ugdymui“ 

V modulis 

„Kalėdinių žaislų dekoravimas“ 

Trukmė: 6 val. 

Gruodžio 7 d.,  

14.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Lektorė: 

SIMONA TEKORIENĖ  

Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos  

dailės mokytoja  

Dailės, 

technologijų 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

https://forms.gle/GvgwE7mFTuwf1BJx9
https://forms.gle/GvgwE7mFTuwf1BJx9
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Metodinis pasitarimas 

Dėl raštingiausio mokinio konkurso 

Gruodžio 8 d.,  

15.00 val.  

Organizatoriai: 

 ZENTA MAČIULAITIENĖ, 

 metodinio būrelio pirmininkė; 

DAIVA STONIENĖ 

Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

Pasitarime 

dalyvauja  

įsakymu paskirti 

ugdymo įstaigų 

lietuvių kalbos 

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Gerosios patirties renginys 

„Virtualūs vertinimo/įsivertinimo įrankiai" 

Trukmė: 2 val. 

Gruodžio 9 d., 

15.00 val. 

Zoom  

platforma 

Lektorė: 

RASA RIMIDYTĖ-LIEKIENĖ 

J. Graičiūno gimnazijos  

anglų kalbos vyresn. mokytoja 

Užsienio (anglų) 

kalbos mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Matematikos mokytojų forumo  

„KOLEGŲ PATIRTIS ŽADINA MINTĮ“ 

Trukmė: 3 val. 

Gruodžio 14 d., 

14.30 val. 

Nuotoliniu 

Organizatoriai: 

SAULĖ SITAVIČIENĖ, 

Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė; 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Matematikos 

mokytojai 

Dalyvių registracija interneto 

svetainėje www.rspt.lt skyrelyje 

Registracija 

Ilgalaikės programos 

,,Istorijos pamoka šiuolaikiniame kontekste“ 

II modulis 

,,Atminties kelias“ 

Trukmė: 6 val. 

Gruodžio 15 d.,  

15.00 val. 

Zoom  

platforma 

Lektorė: 

REDA SAKALAUSKIENĖ 

J. Graičiūno gimnazijos  

istorijos mokytoja metodininkė 

mokytoja 

Istorijos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.rspt.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Kūrybinės dirbtuvės 

„Kalėdinis dekoras“ 

Trukmė: 6 val. 

 

 

Gruodžio 15 d.,  

14.00 

Užvenčio 

Šatrijos Raganos 

gimnazija  

Lektoriai: 

SIMONA TEKORIENĖ,  

dailės mokytoja;   

MINTAUTAS KAZLAUSKAS, 

technologijų mokytojas; 

SILVA VAŠKEVIČIENĖ, 

technologijų mokytoja. 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Žaidimai moko. Ugdymas žaidimais ir 

patyrimine veikla ankstyvajame amžiuje“ 

 

II modulis - Veiklų / rezultatų, panaudotų 

priemonių pristatymas/aptarimas. Refleksijos 

rengimas 

Trukmė: 6 val.  

 

Gruodžio 17 d. 

8.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

Programos vadovė: 

GILIJA GAJAUSKIENĖ,  

specialioji pedagogė ir logopedė  

metodininkė 

Ikimokyklinio 

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio užsiėmimas  

„Komunikavimo kompetencijos lavinimas per 

kūrybą, pojūčius, žaidimus“  

Trukmė: 2 val. 

Gruodžio 20 d.  

13.00 val. 

Zoom  

platforma 

SIGITA ŠIAULENSKIENĖ, 

Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos logopedė metodininkė, 

GILIJA GAJAUSKIENĖ,  

Kelmės „Kūlverstuko“  

lopšelio-darželio specialioji 

pedagogė ir logopedė  

metodininkė  

Logopedai ir 

specialieji 

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinė diena 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio 

peržiūra ir pritaikymas nuotoliniame ugdyme“ 

Trukmė: 2 val. 

Gruodžio 28 d.,  

13.00 val. 

Zoom  

platforma 

ZITA MONSTAVIČIŪTĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė, 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  

ir sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PARODOS 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Respublikinė socialinių pedagogų 

parengtų skaitmeninių priemonių ir/ar priemonių 

nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų renginių planų 

paroda 

„KURIAME IR DALINAMĖS – 3“ 

Birželio- 

gruodžio 15 d. 

Organizatoriai: 

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 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos organizuojamas tarptautinis mokinių 

vokalinės sakralinės muzikos festivalis-konkursas  

„SKRISKI, GIESMELE...“ 

Gruodžio 10 d.,  

15.00 val.   

Organizatorius: 

Kelmės r. Šaukėnų Vlado  

Pūtvio-Putvinskio gimnazija 

Lietuvos, kitų 

šalių meno ir 

muzikos 

mokyklų, 

bendrojo ugdymo 

mokyklų, 

gimnazijų, vokalo 

studijų solistai ir 

vokaliniai 

ansambliai 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Respublikinis moksleivių instrumentininkų festivalis 

„Ad Libitum 2021“ 
Gruodžio 15 d. 

Festivalio organizatorius: 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazija. 

Festivalio partneris: 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

1-12 klasių 

atlikėjai iš šalies 

gimnazijų, 

vidurinių ir meno 

mokyklų, bei 

kultūros centrų 

 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Kelmės r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

bendrojo ugdymo mokyklose kūrybinių darbų paroda 

,,PAPUOŠK KALĖDŲ EGLUTĘ” 

Gruodžio 17 d., 

10.00 val.  

Aikštėje prie 

mokesčių 

inspekcijos 

Organizatoriai: 

Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų metodinis būrelis 

Kelmės rajono 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenės, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

bendrojo ugdymo 

mokyklose 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

KITI RENGINIAI 

Respublikinė socialinė akcija 

„Pažink mane“ 

Skirta Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti 

Gruodžio 3 d.  

Ugdymo  

įstaigose 

Organizatoriai: 

LIUDA BARTKUVIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

specialioji pedagogė metodininkė, 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė   

Respublikos 

švietimo įstaigų 

1-12 klasių 

mokiniai, klasės 

(dalykų 

mokytojai), 

švietimo pagalbos 

specialistai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ –  

„Ko reikia matematikos pamokai?“ 

Gruodžio 6 d., 

14.30 val.  

Jono Graičiūno 

gimnazija 

Organizatorius: 

ŽIVILĖ KLIMIENĖ, 

Jono Graičiūno gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

Moderatorius: 

ROMUTĖ KURMIENĖ, 

matematikos mokytoja metodininkė 

 

„Kražantės“, 

„Aukuro“ ir Jono 

Graičiūno 

matematikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Registruojasi tik naujai 

dalyvaujantys pedagogai  

(lapkričio 3 d. renginys) 

  

„Ugdymo turinio atnaujinamas“  

Gruodžio 7 d., 

14.00 val.  

Organizatorius: 

DIANA RAZMINIENĖ, 

UTA 

savivaldybės 

Prisijungimo nuoroda: 

https://us04web.zoom.us/j/7952586

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://us04web.zoom.us/j/79525868814?pwd=RXNpWGRFTmQwYkFWZ1Exb21UMDJsdz09
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

 Nuotolinė 

ZOOM 

platforma 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus pavaduotoja, 

UTA savivaldybės komandos 

vadovė 

komandos nariai 8814?pwd=RXNpWGRFTmQwYk

FWZ1Exb21UMDJsdz09 

Meeting ID: 795 2586 8814 

Passcode: 9sC2DP 

 

 

Edukacinės programos 

„LIPDYTINĖS KERAMIKOS GALIMYBĖS“ 

„ŠVENTINIAI KEPINIAI. MEDUOLIS“ 

 

Gruodžio 13 d., 

14.30 val. 

Kelmės 

kultūros 

centras 

 

Organizatorius: 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus pavaduotoja 

 

Ilgosios 

programos 

„Tobulėkime 

bendradarbiauda

mi. Metodinė 

veikla sėkmingos 

pamokos link“ III 

modulio 

Metodinių darbų 

konkurso 

„Nuotolinio 

mokymosi 

spalvos ir 

atspalviai“ ir IV 

modulio 

Kūrybinių darbų 

konkurso 

„Pamoka kitaip – 

eksperimento 

galia“ dalyviai 

Nemokama  

Konkursų dalyviai registruojasi iki 

gruodžio 6 d. el. paštu: 

diana.razminiene@kelmespt.lt arba 

telefonu 61106 

 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ – 

 „STEAM ugdymo – darbų aprašymų (kortelių) 

aptarimas“ 

Gruodžio 15 d., 

15.00 val. 

Nuotolinė 

 TEAMS 

platforma 

Organizatoriai:  

DAIVA HINZ, 

Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus  

pavaduotoja, 

pavaduotojų metodinis būrelis 

Tytuvėnų ir 

Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijų gamtos 

mokslų, IT ir 

matematikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Registruojasi tik naujai 

dalyvaujantys pedagogai  

(lapkričio 3 d. renginys) 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ -  

„2021-2022 m. m. bendradarbiavimo tikslų ir 

uždavinių aptarimas, lūkesčių suderinimas“  

Data ir laikas 

derinami 

„Aukuro“ pagr. 

m-kla 

Organizatorius:  

Pavaduotojų metodinis būrelis, 

„Aukuro“ pagr. m-klos direktoriaus 

pavaduotoja, 

„Aukuro“ pagr. m., 

„Ąžuoliuko“ ir 

„Kūlverstuko“ 

darželių direktorių 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Registruojasi tik naujai 

https://us04web.zoom.us/j/79525868814?pwd=RXNpWGRFTmQwYkFWZ1Exb21UMDJsdz09
https://us04web.zoom.us/j/79525868814?pwd=RXNpWGRFTmQwYkFWZ1Exb21UMDJsdz09
mailto:diana.razminiene@kelmespt.lt
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

IEVA SILIŪNĖ pavaduotojai dalyvaujantys pedagogai  

(lapkričio 3 d. renginys) 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Susipažinimas su mokyklų vaiko gerovės komisijų 

pateiktais vertinamų vaikų dokumentais, darbais 
Pirmadieniais Tarnybos specialistai   

Pedagoginis psichologinis vertinimas 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Tarnybos specialistai   

Vertinimų rezultatų aptarimas 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Tarnybos specialistai   

Vertinimo protokolų, pažymų (7, 8 formos) ir 

rekomendacijų dėl tolimesnio vaikų ugdymo rengimas 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Tarnybos specialistai   

Vertinimo rezultatų, rekomendacijų pristatymas 

tėvams, vaikams, mokytojams 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai   

Individualios psichologinės konsultacijos. 

Dailės terapijų užsiėmimai vaikams. 
Visą mėnesį 

Psichologės 

Sniegena Urbelienė, 

Vitalija Monkienė 

  

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 
Visą mėnesį 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

 

  

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų 

konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų 

parinkimo klausimais 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

 

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė 

  

Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialistams 

specialiojo ugdymo ir kt. klausimais 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai Tėveliai  

Korekcinis darbas su vaikais, turinčiais kalbėjimo ar 

kalbos sutrikimų 
Antradieniais 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 
  

Paskaita tėvams  „Kaip padėti vaikui atskleisti savo 

gabumus“ 

Data ir laikas 

tikslinami 

Psichologė 

Vitalija Monkienė 
  

Psichologo užsiėmimas. Penktokų adaptacija. 

Sociometrinių tyrimų rezultatų interpretacija ir klasės 

Data ir laikas 

tikslinami 

Psichologė 

Sniegena Urbelienė 

Kražantės 

progimnazijoje 5a 
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

valandėlės „Savęs pažinimas“. ir 5b klasėse 

Dalyvavimas virtualioje konferencijoje „Visuomenės 

nuostatų kūrimas specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių ugdyme organizuojant vaiko sąveiką su 

aplinka“. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė, 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

  

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų 

metodinių būrelių pasitarimuose. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė Specialiosios 

pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

Švietimo pagalbos 

specialistai 
 

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste Daiva 

Stonienė. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Kelmės rajono savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyr. specialiste Daiva Stonienė. 

Tarnybos 

specialistai 
 

Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą „Efektyvios 

tėvystės įgūdžių mokymai“ 

Gruodžio 

mėnesį 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė 
Tėveliai  

Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos 

vaiko gerovės komisijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės tarpinstitucinės 

darbo grupės posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės šeimos komisijos 

posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Dalyvavimas atvejos vadybos posėdžiuose, sudarant 

pagalbos planą šeimai. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Neformaliojo švietimo suaugusiųjų skyriaus ir 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 

susirinkimas. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą.  


