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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 m. vasario mėn .   

RENGINIŲ PLANO PAPILDYMAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos  

„Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo  

kokybės stiprinimo galimybė“ 

I modulis 

Patirties mainai „Žaidimai moko“ 

Trukmė: 6 val. 

Vasario 15 d. 

13.00 val. 

Nuotolinis  

ZOOM 

Programa 

Organizatorius:  

GILIJA GAJAUSKIENĖ,  

Kelmės „Kūlverstuko“ l-d spec.  

pedagogė ir logopedė metodininkė, 

Kelmės „Kūlverstuko“  

lopšelis-darželis 

Ilgalaikės kvalifi-

kacijos tobulini-

mo programos 

„Žaidimai moko“ 

dalyviai (anksty-

vojo, ikimo-

kyklinio ir prieš-

mokyklinio ug-

dymo mokytojai, 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistai) 

Renginio kaina: 1,00 Eur. 

Išduodamas pažymėjimas 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos 

„Matematikos mokymo ir mokymosi sunkumai 

bei atnaujintos bendrosios matematikos prog-

ramos ypatumai“ 

III modulio seminaras  

„Matematika paprastai ir suprantamai“ 
Trukmė: 6 val. 

Vasario 15 ir 

22 d. 

14.00 val. 

Nuotolinis  

ZOOM 

Programa 

Lektorius: 

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS, 

Vilniaus licėjaus matematikos 

mokytojas 

Matematikos  

mokytojai 

Renginio kaina: 17,00 Eur. 

Išduodama pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

PATIKSLINIMAS 

Ilgalaikės programos  

„Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo  

kokybės stiprinimo galimybė“ 

I modulis 

Gerosios patirties renginys   

„Pradinė samprata teatro pamokėlėje“ 

Trukmė: 6 val. 

Vasario 21 d. 

15.00 val. 

Kelmės  

mažajame  

teatre 

Lektorius: 

ALGIMANTAS ARMONAS,  

mažojo teatro vadovas  

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Renginio kaina: 6,00 Eur. 

Išduodamas pažymėjimas 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

PAPILDYMAS 

Kelmės r. socialinių pedagogų metodinis užsiėmi-

mas: 

,,Pagalbos, įvykus patyčioms mokykloje, efektyvini-

mas“; 

,,Mokinių netinkamo elgesio valdymas“. 

Trukmė: 2 val. 

Vasario 25 d. 

12.00 val. 

Nuotolinė  

ZOOM  

programa 

Pranešėjai: 

DALIA KANČIAUSKIENĖ, 

„Aukuro“ pagrindinės mokyklos  

socialinė pedagogė metodininkė, 

AUDRONĖ BARAKAUSKIENĖ, 

Elvyravos pagrindinės mokyklos  

socialinė pedagogė vyresnioji  

mokytoja 

Kelmės r.  

socialiniai  

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI 

PAPILDYMAS 

Respublikinis/tarptautinis bendrojo lavinimo  

mokyklų mokinių socialinis - kūrybinis projektas   

 „AŠ ŽMOGUS TARP ŽMONIŲ“ 

Nuotraukos bus 

eksponuojamos 

2022-04-04  iki 

2022-05-31 

Organizatorius: 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos  

Raganos gimnazija ir Kelmės  

švietimo pagalbos tarnyba, 

Projekto idėjos autorė Kelmės  

rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos socialinė pedagogė  

metodininkė  

DALIA ORLAKIENĖ 

    Respublikos ir 

užsienio bendrojo 

lavinimo mo-

kyklų mokiniai, 

mokytojai, švie-

timo pagalbos 

specialistai. 

Mokytojai, pageidaujantys dalyvau-

ti projekte, nuo kovo 14 d. iki kovo 

25 d. užpildytą dalyvio paraišką 

(priedas Nr. 2) siunčia el. pašto ad-

resu dalia.orlakiene@gmail.com 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Lietuvos mokinių dailės olimpiada 

Vasario 23 d.  

9.00 val. 

Nuotolinė  

ZOOM  

programa  

VIJOLETA NORKUTĖ, 

 Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

SIMONA TEKORIENĖ,  

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazi-

jos  dailės vyresn. mokytoja 

8-12 (I-IV G.) kl. 

mokiniai 

Registracija iki  vasario 18 d.  d. 

el. p. vijoleta.norkute@kelme.lt 

 

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