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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2021 m. lapkričio  mėn .   

VEIKLOS PLANAS  

 

Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Konferencija 

„Lietuvos mokyklų vadovų vaidmuo 

Švietimo reformos kontekste“ 

Lapkričio 4 d. 

10.00 val. 

Kelmės 

„Aukuro“ pagr. 

m-kla  

Jungtinė lektorių grupė 

Organizatorius: 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės 

mokyklos direktorė  

ASTA ZAVADSKIENĖ 

Respublikos  

ugdymo įstaigų 

vadovai 

Renginys nemokamas 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Registracija iki spalio 29 d.  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Patirtinio mokymo(si) taikymas lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokose“ 

II modulis  

„Informacinių šaltinių naudojimas lietuvių kalbos 

ir literatūros pamokose“ 

Trukmė: 6 val. 

Lapkričio 3 d.  

9.00 val. 

 Nuotolinis 

 ZOOM 

platforma  

Jungtinė lektorių grupė: 

VAIDA KARABIENĖ,  

J. Graičiūno gimnazijos mokytoja 

metodininkė; 

ALMA PAULAUSKIENĖ 

„Kražantės“ progimnazijos 

mokytoja metodininkė; 

JOLANTA VENCKIENĖ 

Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos  vyresnioji mokytoja 

Lietuvių kalbos 

 ir literatūros 

mokytojai 

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 

Edukacinė išvyka 

Respublikinė technologijų mokytojų diena 

„Meno technologijų ateitisׅ“ 

Trukmė: 6 val. 

Lapkričio 4 d. 

10.00 val. 

Klaipėdos 

technologijų 

mokymo 

centras, 

Klaipėdos 

„Versmės“ 

progimnazija, 

Klaipėdos 

„Ąžuolyno“ 

gimnazija 

Organizatoriai: 

ALEKSANDRAS RONKUS, 

Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazijos technologijų 

mokytojas ekspertas; 

ALBINA RIMŠIENĖ,  

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 

technologijų mokytoja  

metodininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Technologijų ir 

dailės mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Pedagogo kūrybiškumas ir gebėjimas pažinti 

mokinį kiekviename asmenybės raidos etape“ 

I modulis  

„Kūrybiški būdai stresui mažinti: emocinio 

perdegimo prevencija ugdymo įstaigoje“ 

Trukmė: 12 val. 

Lapkričio 4d.  

11.00 val. 

Tytuvėnų 

gimnazija 

 

Lektorė: 

RASA ŠILALYTĖ, 

psichologė 

Tytuvėnų 

gimnazijos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

ATŠAUKTAS 

Seminaras 

„Aiškus, suprantamas, paveikus kalbėjimas“ 

Trukmė: 6 val. 

Lapkričio 5 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Lektorė: 

Klaipėdos universiteto, teatro  

katedros vedėja doc. dr.  

DANUTĖ VAIGAUSKAITĖ 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės ir Raseinių rajonų mokytojų metodinė diena 

Paskaita ,,Vilko vaikų“ likimas ir atmintis 

Lietuvoje 

Gerosios patirties sklaida ,, Kolega – kolegai“ 

Trukmė: 6 val. 

Lapkričio 5d.  

8.00 val. 

Nuotolinis 

ZOOM 

programa 

Lektorė: 

Istorikė, pokalbių laidos 

 „Tiltai“ vedėja 

RŪTA MATIMAITYTĖ 

Istorijos,  

 lietuvių kalbos 

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/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Gerosios patirties renginys 

Rusų kalbos mokymas (-is).  

Naujos vadovėlių serijos „Privet“ pristatymas. 

Trukmė: 2 val. 

Lapkričio 8 d.  

10.00 val. 

Kelmės švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Užsienio (rusų) 

kalbos mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

,,Istorijos pamoka šiuolaikiniame kontekste“ 

I modulis 

,,Gyvenamosios aplinkos pritaikymas istorijos 

pamokose, išvažiuojamosios pamokos, skatinančios 

mokymosi motyvaciją“ 

Trukmė 6 val. 

Lapkričio 8 d.  

14.00 val. 

Nuotolinis 

ZOOM 

programa 

VAIDA ANDRULIENĖ, 

Kražių Žygimanto Liauksmino 

gimnazijos istorijos vyr. mokytoja; 

    DANUTĖ EITMANTIENĖ, 

Kražantės progimnazijos istorijos 

mokytoja metodininkė; 

JANINA KAŽDAILIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Istorijos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Karjeros kompetencijų ugdymas ir pagalba 

mokiniui įgyjant šiuolaikinę karjeros 

kompetenciją“ 

II modulis.  

„Profesinio orientavimo veikos įvairinimo 

galimybės ir trukdžiai“ 

Trukmė: 12 val. 

Lapkričio 8 d.  

10.00 val. 

Nuotolinis 

ZOOM 

programa 

Organizatorė: 

LORETA ŠUKLIENĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė 

Profesinio  

informavimo 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono muzikos mokytojų metodinis 

užsiėmimas. 

Ilgalaikės programos  

„Aktyvūs muzikos mokymo metodai“ aptarimas ir 

planavimas“ aptarimas 

Trukmė: 2 val. 

Lapkričio 9 d.  

10.00 val. 

Nuotolinis 

ZOOM 

programa 

Organizatorė: 

LINA BARANAUSKIENĖ, 

Kelmės muzikos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Muzikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Įvairių priemonių panaudojimas dailės ugdymui“ 

IV modulis 

„Vaško technologijos pritaikymas. Batikaׅ“ 

Trukmė: 6 val. 

Lapkričio 9 d.  

10.00 val. 

J. Graičiūno 

gimnazijos 

amatų centras 

Lektorė: 

IRENA ARLAUSKIENĖ, 

J. Graičiūno gimnazijos dailės 

mokytoja metodininkė 

Dailės, 

technologijų 

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Kelmės rajonų ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas 

Lapkričio 9 d.  

9.00 val. 

Kelmės švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Organizatorius 

LAURA ŠUMSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktorė 

Kelmės rajonų 

ugdymo įstaigų 

vadovai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Matematikos mokymo ir mokymosi sunkumai 

bei atnaujintos bendrosios matematikos 

programos ypatumai“ 

I modulis  

„Savarankiškumo ugdymas 

matematikos pamokose“ 

Trukme: 12 val. 

Lapkričio 10 d. 

15.00 val. 

Nuotolinis 

ZOOM 

programa 

Organizatorė: 

IRINA KASPARIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

Matematikos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Nuotolinio ugdymo patirtys tobulinančios fizinio 

ugdymo mokytojų bendrąsias, dalykines 

kompetencijas“ 

IV modulis 

„Nuotolinio darbo patirtys nuo praktikos iki 

patyriminio ugdymo kartu su IT mokytoju“ 

,,Nuo sporto iki E-sporto“. 

Trukme: 9 val. 

Lapkričio 15 d. 

15.00 val. 

Nuotolinis 

ZOOM 

programa 

Kelmės fizinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

KRISTINA GOTAUTIENĖ, 

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-

Putvinskio gimnazijos  

vyresn. mokytojas 

ARŪNAS ROMANOVAS 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Atnaujintos ugdymo programos, 

patyriminis/patirtinis integruotas gamtos mokslų 

ugdymas“ 

III modulis  

Gerosios patirties seminaras 

„Patirtinio/patyriminio ugdymo taikomi metodai 

pandemijos metu. Teorijos ir praktikos dermė“ 

Trukmė: 12 val. 

Lapkričio 18 d. 

15.00 val. 

Nuotolinis 

ZOOM 

programa 

Organizatorė: 

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

Gamtos mokslų 

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/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Raseinių ir Kelmės rajonų technologijų mokytojų 

metodinė diena 

„Nuolatinės kaitos keliu.  

Mokytojas-mokytojui“ 

 

Lapkričio 19 d. 

15. 00 val. 

Nuotolinis 

ZOOM 

programa 

AISTĖ ČEPULIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė. 

Technologijų 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PARODOS 

 

PAPILDYMAS 

Respublikos ugdymo įstaigų 1–4 klasių mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, piešinių 

konkursas „MANO SVAJONIŲ DRAUGAS“, 

skirto draugo dienai paminėti 

2021 m. 

lapkričio 25 d. 

bus pristatyti 

virtualioje 

piešinių 

parodoje 

„Mano 

svajonių 

draugas“ 

patalpintoje 

Kelmės 

„Kražantės“ 

progimnazijos 

socialinio 

tinklo 

Facebook 

profilyje 

Konkurso organizatoriai:  

Kelmės „Kražantės“ progimnazija; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

Organizacinis komitetas: 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 

socialinė pedagogė  

ASTA TRIJONIENĖ; 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 

mokytojo padėjėja  

SIGUTĖ ANDRULIENĖ; 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė  

ALMA PAULAUSKIENĖ; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė  

EDITA DZVANKAUSKIENĖ; 

Konkurso partneris – vaikų švenčių 

organizavimo studija „KAV KAV“. 

Respublikos 

ugdymo 

įstaigų  1–4 

klasių mokiniai, 

turintys 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių. 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

(socialiniai 

pedagogai, 

psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

mokytojo 

padėjėjai). 

 

2021 m. lapkričio 22 d. 
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 

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 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo   programos 

„Pasidaryk pats“ 

dalyvių darbų paroda 

„Susitikimai ir atradimai“ 

Lapkričio mėn.  

Kelmės švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

DAIVA VAIČIULIENĖ, 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programos 

 „Pasidaryk pats“  lektorė 

 

Paroda veiks Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyboje. 

Virtuali darbų paroda: 

www.kelmespt.lt 

 

KITI RENGINIAI 

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Prisiminimų mozaika 

„Laiškai išėjusiems“, 

skirta a. a. D. Rimkevičienei, K. Norbutienei, 

Č. Girkantui , V. Čiužienei 

Lapkričio 1-9 d. 
Organizatoriai:  

Dailės mokytojų metodinis būrelis 
 

Prisiminimai skelbiami: 

www.kelmespt.lt 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ -  

„STEAM ugdymas: kaip auginti tyrinėtojų kartą?“ 

Lapkričio 3 d. 

Kauno 

tvirtovės VII 

fortas 

Organizatoriai:  

DAIVA HINZ, 

Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus  

Pavaduotoja, 

pavaduotojų metodinis būrelis 

Tytuvėnų ir 

Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijų vadovai 

ir mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ -  

„Investicija į vaiko sėkmę“ 

Lapkričio 8 d. 

10.00 val. 

„Kražantės“ 

progimnazija 

Organizatoriai:  

Pavaduotojų metodinis būrelis, 

„Kražantės“ progimnazijos 

direktoriaus pavaduotojos, 

REGINA DOVIDAITIENĖ ir 

JURGITA SESELSKIENĖ 

„Kražantės“, 

Pakražančio ir 

Elvyravos 

ugdymo įstaigų 

vadovai ir 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ -  

„Kražantės“, „Aukuro“ ir Jono Graičiūno ugdymo 

įstaigų bendradarbiavimo gairės“ 

Lapkričio 16 d. 

14.30 val.  

Jono Graičiūno 

gimnazija 

Organizatorius:  

ŽIVILĖ KLIMIENĖ, 

pavaduotojų metodinis būrelis, 

Jono Graičiūno gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

„Kražantės“, 

„Aukuro“ ir Jono 

Graičiūno 

ugdymo įstaigų 

vadovai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ -  

„2021-2022 m. m. bendradarbiavimo tikslų ir 

uždavinių aptarimas, lūkesčių suderinimas“  

Lapkričio 19 d. 

13.30 val.  

„Aukuro“ pagr. 

m-klos 

Organizatorius:  

Pavaduotojų metodinis būrelis, 

„Aukuro“ pagr. m-klos direktoriaus 

pavaduotoja, 

IEVA SILIŪNĖ 

„Ąžuoliuko“ ir 

„Kūlverstuko“ 

darželių direktorių 

pavaduotojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

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   

http://www.kelmespt.lt/
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 

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 

Tėvai, vaikai 

mokytojai 
 

Individualios psichologinės konsultacijos. 

Dailės terapijų užsiėmimai vaikams. 
Visą mėnesį 

Psichologės 

Sniegena Urbelienė, 

Vitalija Monkienė 

Vaikai  

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 
Visą mėnesį 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

 

Vaikai, tėvai  

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų 

konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų 

parinkimo klausimais 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais 

penktadieniais 

 

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė 

Vaikai, tėvai  

Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialiojo 

ugdymo specialistams ir kt. klausimais 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai 

Tėvai, pedagogai, 

specialiojo 

ugdymo 

specialistai  

 

Korekcinis darbas su vaikais, turinčiais kalbėjimo ar 

kalbos sutrikimų 
Antradieniais 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

Vaikai, turintys 

kalbėjimo ar 

kalbos sutrikimų 

 

Dalyvavimas Elvyravos pagrindinės mokyklos vaiko 

gerovės komisijos posėdyje, aptariant sudėtingus 

atvejus. 

Lapkričio 9 d. 

Direktorė 

Laura Šumskienė, 

psichologė 

Sniegena Urbelienė 

Elvyravos 

pagrindinės 

mokyklos vaiko 

gerovės komisija 

 

Paskaita tėvams 

„Kaip pastiprinamas vaiko elgesys“ 
Lapkričio 17 d. 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė 
Tėveliai  

PAPILDYMAS 

Paskaita 

„Padėkime vaikams patirti džiaugsmą be 

kompiuterinių žaidimų“ 

Lapkričio 17 d. 

10.00 val. 

Nuotolinis 

ZOOM 

programa 

Psichologė  

Sniegena Urbelienė 
Tėveliai  

Paskaita tėvams 

„Kaip padėti vaikui atskleisti savo gabumus“ 
Lapkričio 18 d. 

Psichologė 

Vitalija Monkienė 
Tėveliai  
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Psichologo užsiėmimas 

„Klasės mikroklimato tyrimas“ 

Data ir laikas 

tikslinami 

Psichologė 

Sniegena Urbelienė 

Pakražančio 

gimnazijos 

mokiniai 

 

Psichologo užsiėmimas 

„Penktokų adaptacija. Klasės mikroklimato 

tyrimas“ 

Data ir laikas 

tikslinami 

Psichologė 

Sniegena Urbelienė 

Kražantės 

progimnazijos 

mokiniai 

 

Apskritojo stalo diskusija 

„Vaikų nuo vienerių iki trejų metų amžiaus kalbos 

vertinimas“ 

Data ir laikas 

tikslinami 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 
  

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų 

metodinių būrelių pasitarimuose. 

Data ir laikas 

tikslinami 
Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Socialinė 

pedagogė 

Jolanta 

Meškauskienė,  

Specialiosios 

pedagogės 

Liuda 

Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė, 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

 

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė D. Stoniene. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Kelmės rajono savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyr. specialistė Daiva Stoniene 

Tarnybos 

specialistai 
 

Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą  

„Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai“ 

Data ir laikas 

tikslinami 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė 
Tėveliai  

Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos 

vaiko gerovės komisijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Rajono savivaldybės 

administracijos vaiko gerovės 

komisija 

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.  


