PATVIRTINTA
Kelmės švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. V-11

KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
2022 m. vasario mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Diena,
laikas, vieta

Renginys

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
Grupė

Pastabos

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI

Mokinių folklorinių šokių varžytuvių
,,Mažoji patrepsynė 2022“
repertuaro mokymai
Trukmė: 4 val.

Vasario 3 d.
14.00 val.
Kelmės Algirdo
Lipeikos menų
mokykla

LAISVĖ MONKEVIČIENĖ,
Kelmės Algirdo Lipeikos menų
mokyklos vyresnioji mokytoja

Šokių mokytojai,
pradinio ugdymo
mokytojai,
kultūros įstaigų
darbuotojai.

Išduodama dalyvio
pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

Dailės mokytojų metodinis užsiėmimas
• dėl olimpiados
• UTA naujienos
• einamieji klausimai

Vasario 3 d.
15.00 val.
Nuotolinis
ZOOM
Programa

Organizatorius:
SIMONA TEKORIENĖ,
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos dailės vyresn. mokytoja, metodinio būrelio pirmininkė

Dailės
mokytojai

Išduodama dalyvio
pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

2
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
Grupė

Pastabos

Ilgalaikės programos
,,Istorijos pamoka šiuolaikiniame kontekste“
III modulis
,,Integruota pamoka – mokinių kūrybiškumo ir
mokytojų bendradarbiavimo stiprinimo
pagrindas.“
Trukmė: 6 val.

Vasario 10 d.
14.00 val.
Nuotolinis
ZOOM
Programa

Lektorius:
EVALDAS BUTKUS,
Tytuvėnų gimnazijos istorijos
mokytojas metodininkas

Istorijos
mokytojai

Išduodama dalyvio
pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

Geografijos mokytojų metodinis užsiėmimas
• dėl olimpiadų ir konkursų
• UTA naujienos
• einamieji klausimai

Vasario 10 d.
16.00 val.
Nuotolinis
ZOOM
Programa

Organizatorius:
ROSITA MARCINKIENĖ,
Tytuvėnų gimnazijos geografijos
mokytoja metodininkė, metodinio
būrelio pirmininkė

Geografijos
mokytojai

Išduodama dalyvio
pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

Ilgalaikės programos
„Mokymo(-si) metodų taikymas ekonomikos ir
verslumo pamokose“
II modulis
„Aktyvių mokymo metodų taikymas ekonomikos
pamokose“ tęsinys
Trukmė: 8 val.

Vasario 15 d.
10.00 val.
Nuotolinė ZOOM
programa

Ekonomikos
mokytojai

Išduodamas dalyvio
pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

Gerosios patirties renginys
Projekto „Rusų kalbos dienos mokykloje“
pristatymas

Vasario 17 d.
14.00 val.
Nuotolinis
ZOOM
Programa

Rusų kalbos
mokytojai

Išduodama dalyvio
pažyma
Registracija
www.semiplius.lt

Lietuvių kalbos
ir literatūros
mokytojai

Išduodama dalyvio
pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

Ilgalaikės programos
„Patirtinio mokymo(si) taikymas lietuvių kalbos ir
literatūros pamokose“
III modulis
„Patirtinio mokymo(si) galimybės lietuvių literatūros
pamokose“, patyriminės-projektinės veiklos „Pa-

žink pasaulį giliau kartu su Mažuoju princu“ veiklos pristatymas, ,,Rašytojo Icchoko Mero ryšys su
Kelme“
Trukmė: 6 val.

Vasario 17 d.
9.00 val.
Nuotolinis
ZOOM
platforma

Organizatorius:
NERIJUS ŠARAUSKAS,
metodinio būrelio pirmininkas

Organizatorius:
ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ,
Tytuvėnų gimnazijos rusų kalbos
mokytoja metodininkė, metodinio
būrelio pirmininkė
Jungtinė lektorių grupė:
VAIDA KARABIENĖ,
J. Graičiūno gimnazijos mokytoja
metodininkė;
ALMA PAULAUSKIENĖ „Kražantės“ progimnazijos mokytoja metodininkė;
IRENA KASPARAVIČIENĖ
„Kražantės“ progimnazijos mokytoja
metodininkė.

3
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
Grupė

Pastabos

Ilgalaikės programos
„Aktyvūs muzikos mokymo metodai“
II modulis
„Aktyvūs muzikos klausymosi metodai įvairiose
amžiaus grupėse“
Trukmė: 16 val.

Vasario 17 d.
10.00 val.
Nuotolinė
ZOOM
programa

Organizatorius:
LINA BARANAUSKIENĖ,
muzikos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė

Muzikos
mokytojai

Išduodamas dalyvio
pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

Organizatorius:
EDITA DZVANKAUSKIENĖ,
Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Kelmės
„Kūlverstuko“
lopšelio-darželio
pedagoginė bendruomenė, Šiaulių
r. ikimokyklinio
ugdymo mokytojų
metodinis būrelis

Išduodama dalyvio
pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

Pradinio ugdymo
mokytojai

Išduodamas pažymėjimas
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

Metodinė diena
„Ugdymo metodų taikymas formuojant emocinį
intelektą“
Trukmė: 4 val.

Vasario 18 d.
13.00 val.
Kelmės
„Kūlverstuko“
lopšelis-darželis

Gerosios patirties renginys
„Pradinė samprata teatro pamokėlėje“
Trukmė: 6 val.

Vasario 21 d.
15.00 val.
Švietimo
pagalbos
tarnyba

Lektorius:
ALGIMANTAS ARMONAS,
mažojo teatro vadovas

KITA
„Pokyčių planavimas ir valdymas savivaldybės ir
mokyklos lygmeniu diegiant UTA“

Vasario 7 d.
12-16 val.

Organizatorius:
NACIONALINĖ ŠVIETIMO
AGENTŪRA

Savivaldybės
UTA mokymosi
komanda

Mokymai vyks Moodle sistemoje

„Pokyčių planavimas ir valdymas savivaldybės ir
mokyklos lygmeniu diegiant UTA“

Vasario 14 d.
13-17 val.

Organizatorius:
NACIONALINĖ ŠVIETIMO
AGENTŪRA

Savivaldybės
UTA mokymosi
komanda

Mokymai vyks Moodle sistemoje

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Vasario
14-15 d.

Organizatorius:
NACIONALINĖ ŠVIETIMO
AGENTŪRA

Pedagoginė
bendruomenė

Informacija pasiteiravimui:
A. Barančiukas (J. Graičiūno g-ja)

4
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
Grupė

Pastabos

Partnerystės tinklai.
„Mokomės vieni iš kitų“ „Tiriamoji praktinė veikla“

Vasario 14 d.
10.00 val.
Elvyravos pagr.
mokykla

Organizatoriai:
Pavaduotojų metodinis būrelis,
Elvyravos pagr. mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
RASA SKRODENIENĖ

„Kražantės“, Pakražančio ir Elvyravos ugdymo įstaigų vadovai ir
mokytojai

Išduodama dalyvio pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt
Registruojasi tik naujai
dalyvaujantys pedagogai
(2021 m. lapkričio 3 d. renginys)

Organizatorius:
ŽIVILĖ KLIMIENĖ,
Jono Graičiūno gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja
Moderatorius:
ROMUTĖ KURMIENĖ,
matematikos mokytoja metodininkė

„Kražantės“,
„Aukuro“ ir J.
Graičiūno matematikos mokytojai

Išduodama dalyvio pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt
Registruojasi tik naujai
dalyvaujantys pedagogai
(2021 m. lapkričio 3 d. renginys)

9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniai

Registracija iki sausio 28 d.
el. p. vida.barauskiene@kelmspt.lt

Rusų kalbos
mokytojai

Informacija išsiųsta asmeniškai
mokytojams

9/10 kl.
mokiniai

Registracija iki 31 d.
el. p. vijoleta.norkute@kelme.lt

Partnerystės tinklai.
„Mokomės vieni iš kitų“ –
„Ko reikia matematikos pamokai?“

Vasario 15 d.,
10.00 val.
Jono Graičiūno
gimnazija

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9-12/I-IV
gimnazijos klasių mokiniams

Vasario 1 d.
9.00
Nuotolinis
ZOOM
platforma

Projektas „Rusų kalbos dienos mokykloje“

Vasario
1-11 d. d.
(rajono ugdymo
įstaigose)

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)

Vasario 4 d.
9.00 val.
Nuotolinis
ZOOM
platforma

DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyr. specialistė
ZENTA MAČIULAITIENĖ,
Tytuvėnų gimnazijos lietuvių kalbos
ir literatūros mokytoja metodininkė
Organizatorius:
ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ
Tytuvėnų gimnazijos rusų kalbos
mokytoja metodininkė,
rusų kalbos mokytojų metodinio
būrelio nariai
VIJOLETA NORKUTĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyr. specialistė
RASA RIMIDYTĖ-LIEKIENĖ,
J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos
vyresn. mokytoja

5
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM
(gamtos mokslų – biologijos) olimpiada

Vasario 10 d.
9.00 val.
Stebėjimas
nuotoliniu

Lietuvos mokinių matematikos
olimpiada
Trukmė: 4 val.

Vasario 11 d.
9.00 val.
Stebėjimas
nuotoliniu

Istorijos olimpiada
10-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams
Trukmė: 4 val.

Vasario 24 d.
9.00
Nuotolinis
ZOOM
Platforma

ZITA BARAKAUSKIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyr. specialistė
SNIEGINA URBUTIENĖ,
Kelmės švietimo pagalbos tarnyba;
IRINA KASPARIENĖ,
matematikos metodinio būrelio pirmininkė
JANINA KAŽDAILIENĖ
Kelmės švietimo pagalbos tarnyba;
JŪRATĖ MAZILIAUSKIENĖ
Istorijos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė

Rajoninis 4 - 6 metų amžiaus vaikų, PUG ir 1-4 klasių
mokinių, lankančių logopedines
pratybas, konkursas
„Mano šaunioji logopedė“,
skirtas Europos logopedo dienai paminėti.

2022 m.
kovo 4 d.

Konkursą organizuoja Kelmės
švietimo pagalbos tarnybos
specialistai.
Konkursą koordinuoja Kelmės
švietimo pagalbos tarnybos direktorė
LAURA ŠUMSKIENĖ

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Susipažinimas su mokyklų vaiko gerovės komisijų
pateiktais vertinamų vaikų dokumentais, darbais
Pedagoginis psichologinis vertinimas
Vertinimų rezultatų aptarimas

Pirmadieniais
Trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais
Trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais

Tarnybos specialistai
Tarnybos specialistai

Tarnybos specialistai

Dalyvių tikslinė
Grupė

Pastabos

5-8 kl. mokiniai

Registracija ir informacija
el. p.
zita.barakauskiene@kelme.lt

9-10/I-IV klasių
mokiniai

10-12/I-IV gimnazijos klasių
mokiniai
Kelmės rajono
ugdymo įstaigų
4 - 6 metų
amžiaus vaikai,
PUG, 1-4 klasių
mokiniai, kurie
lanko logopedines pratybas,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
pedagogai

Registracija ir informacija.
el. p.

sniegina.urbutiene@kelmespt.lt
Registracija ir informacija.
el. p.
kazdailiene@gmail.com

Konkurso dalyviai atsiunčia iki
2022 m. vasario 17 d. užpildytą
dalyvio anketą ir sutikimą dėl
asmens duomenų
el. p. info@kelmespt.lt.
Išduodama dalyvio
pažyma
Išankstinė registracija
www.semiplius.lt
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Renginys
Vertinimo protokolų, pažymų (7, 8 formos) ir
rekomendacijų dėl tolimesnio vaikų ugdymo
rengimas
Vertinimo rezultatų, rekomendacijų pristatymas
tėvams, vaikams, mokytojams
Individualios psichologinės konsultacijos.
Meno terapijos užsiėmimai mokiniams.
Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos
sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas
Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų
konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų
parinkimo klausimais
Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialistams
specialiojo ugdymo ir kt. klausimais
Korekcinis darbas su vaikais, turinčiais kalbėjimo ar
kalbos sutrikimų
Mokinių sutrikusių pažintinių procesų korekcijos
pratybos

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais

Tarnybos specialistai

Visą mėnesį

Tarnybos specialistai

Visą mėnesį
Visą mėnesį
Trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais
Visą mėnesį

Antradieniais
Trečiadieniais

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų
metodinių būrelių pasitarimuose

Data ir laikas
tikslinami

Pažymų dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams rengimas

Vasario mėnesį

Rajoninio 4-6 metų amžiaus vaikų, PUG ir 1-4
klasių mokinių, lankančių logopedines pratybas,
konkurso „Mano šaunioji logopedė“ organizavi-

Vasario mėnesį

Dalyvių tikslinė
Grupė

Psichologės
Sniegena Urbelienė,
Vitalija Monkienė
Logopedė
Jūratė Navickienė
Specialiosios pedagogės
Liuda Bartkuvienė,
Lina Grigalaitė

Mokiniai, tėveliai

Tarnybos specialistai

Tėveliai,
pedagogai,
specialiojo ugdymo specialistai

Logopedė
Jūratė Navickienė
Specialioji pedagogė
Liuda Bartkuvienė
Socialinė pedagogė
Jolanta Meškauskienė.
Specialiosios pedagogės
Liuda Bartkuvienė,
Lina Grigalaitė.
Logopedė
Jūratė Navickienė
Specialioji pedagogė
Liuda Bartkuvienė.
Logopedė
Jūratė Navickienė

Logopedė
Jūratė Navickienė
Socialinė pedagogė

Mokiniai

Mokiniai, tėveliai

Vaikai
Mokiniai

Pastabos

7
Renginys

Diena,
laikas, vieta

mas

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Jolanta Meškauskienė,
Specialioji pedagogė
Liuda Grigalaitė
Tarnybos specialistai

Metodinės dienos organizavimas
Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje

Data ir laikas
tikslinami

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste
Daiva Stoniene
Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą
„Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai“
Atvejo vadybos posėdžių organizavimas

Data ir laikas
tikslinami

Tarnybos specialistai

Vasario mėnesį

Socialinė pedagogė
Jolanta Meškauskienė
Socialinė pedagogė
Jolanta Meškauskienė
Direktorė
Laura Šumskienė
Direktorė
Laura Šumskienė
Direktorė
Laura Šumskienė
Direktorė
Laura Šumskienė
Direktorė
Laura Šumskienė

Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos
vaiko gerovės komisijos posėdyje
Dalyvavimas rajono savivaldybės tarpinstitucinės
darbo grupės posėdyje
Dalyvavimas rajono savivaldybės šeimos komisijos posėdyje
Dalyvavimas atvejos vadybos posėdžiuose, sudarant pagalbos planą šeimai.
Neformaliojo švietimo suaugusiųjų skyriaus ir
pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus
susirinkimas.

Vasario mėnesį
Data ir laikas
tikslinami
Data ir laikas
tikslinami
Data ir laikas
tikslinami
Data ir laikas
tikslinami
Data ir laikas
tikslinami

Dalyvių tikslinė
Grupė

Jono Graičiūno
gimnazijos
bendruomenė

Tėveliai

Pastabos

