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Kelmės švietimo pagalbos tarnybos                           

direktoriaus 2022 m. vasario 25 d.                           

įsakymu  Nr. V- 

                                 

 

 

 

KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 m. kovo mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Technologijų  mokytojų metodinis užsiėmimas: 

• dėl olimpiados organizavimo; 

• UTA naujienos einamieji klausimai. 

Kovo  1 d.  

15.00 val. 

Nuotolinis  

ZOOM 

Programa 

Organizatorius: 

AISTĖ ČEPILIENĖ, 

technologijų metodinio būrelio  

pirmininkė 

Technologijų  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų  

pedagogų  metodinio būrelio užsiėmimas  

“SUP turinčių vaikų/mokinių gebėjimų ir  

sunkumų pažinimas, stebėjimas, vertinimas  

pedagoginiu aspektu” 

Trukmė: 2 val. 

Kovo 7 d.  

13.30 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Organizatorius: 

LINA GRIGALAITĖ, 

Kelmės rajono logopedų ir  

specialiųjų pedagogų  metodinio  

būrelio pirmininkė 

Kelmės rajono  

logopedai ir  

specialieji  

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

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 

Savanorio diena: 

Kūrybos popietė  

„Pradinukų Velykos“ 

Trukmė: 2 val. 

Kovo 16 d.  

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Lektorė: 

INGA URBELIENĖ 

Priešmokyklinio 

ir pradinio  

ugdymo  

mokytojai 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Karjeros kompetencijų ugdymas ir pagalba  

mokiniui įgyjant šiuolaikinę karjeros  

kompetenciją“ 

IV modulio metodinė diena  

„Individualių konsultacijų nauda ir problemos“ 

Trukmė: 6 val. 

Kovo 17 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa 

Organizatorius: 

LORETA ŠUKLIENĖ, 

profesinio orientavimo metodinio  

būrelio pirmininkė 

Profesinio  

orientavimo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Matematikos mokymo ir mokymosi sunkumai bei 

atnaujintos bendrosios matematikos  

programos ypatumai“ 

IV modulio metodinis užsiėmimas  

„Kolega kolegai“ 

Trukmė: 4 val. 

Kovo 22 d. 

15.30 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa 

Organizatorius: 

IRINA KASPARIENĖ, 

matematikos mokytojų metodinio  

būrelio pirmininkė 

Matematikos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo  

kokybės stiprinimo galimybė“  

III modulis  

Kelmės ir Raseinių r. dorinio (tikybos, etikos)  

ugdymo mokytojų  

„Patirčių mainai – kolega kolegai“ 

Trukmė: 6 val. 

Kovo 23 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa 

Organizatorius: 

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ, 

Kelmės r. dorinio (tikybos, etikos) 

mokytojų metodinio būrelio  

pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Kelmės r. ir  

Raseinių r.  

dorinio 

(tikybos, etikos) 

ugdymo  

mokytojai 

Pažymėjimo kaina: 1 Eur. 

Išduodamas pažymėjimas 

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 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Ilgalaikės programos 

„Mokymo(-si) metodų taikymas ekonomikos ir 

verslumo pamokose“ 

III modulis 

„Ekonomikos ir verslumo vertinimas, įsivertinimas 

ir mokinių individualios pažangos stebėjimas  

ekonomikos pamokose“ 

Trukmė: 8 val. 

Kovo 24 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa  

Organizatorius: 

NERIJUS ŠARAUSKAS,  

metodinio būrelio pirmininkas 

Ekonomikos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkų  

pasitarimas 

Kovo 29 d.  

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Organizatorius: 

DAIVA STONIENĖ, 

 Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė, 

LAURA ŠUMSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktorė 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkai 

 

Ilgalaikės programos 

„Mokytojo ir mokytojo padėjėjo  

bendradarbiavimas vykdant įtraukųjį ugdymą“ 

I modulis 

„Mokytojo padėjėjo funkcijos, veiklų specifiškumas 

ir bendradarbiavimo su kitais ugdymo proceso  

dalyviais galimybės“ 

Trukmė: 10 val. 

Kovo 30 d.  

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Lektorės: 

LIUDA BARTKUVIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

specialioji pedagogė  

metodininkė, 

SNIEGENA URBELIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos psichologė 

Mokytojo  

padėjėjai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Seminaras 

„Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos dvarų     

indėlis puoselėjant Lietuvos kultūrą“ 

Trukmė: 6 val. 

Kovo 31. d. 

15.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa  

Lektorė: 

ALMA ŠARLAUSKAITĖ,           

Pakražančio  gimnazijos istorijos 

mokytoja metodininkė 

Istorijos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos vadovams „Pasidalytoji 

lyderystė pokyčių kontekste. Vadovo vaidmuo“ 

II-asis modulis  

„Sėkmingas pokyčių valdymas: kaip greitai ir efek-

tyviai pasiruošti su visa bendruomene norimiems 

pokyčiams?“ 

Kovo 31 d. 

10.00 val. 

Nuotolinė  

ZOOM  

programa 

Lektorė: 

 JOVITA STARKUTĖ, 

Family Lab Academy įkūrėja,  

edukologė 

Ugdymo įstaigų 

vadovai, pavaduo-

tojai, metodinių 

grupių pirminin-

kai 

 

Renginio nuoroda bus atsiųsta užsi-

registravusiems į seminarą 

Kaina 1 dal. – 18 eurai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

http://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 

www.semiplius.lt 

KITA 

RAJONINĖ SOCIALINĖ AKCIJA  

„PAPUOŠK KOJINĘ!“ 

Skirta Kovo 21 d. Pasaulinei Dauno  

sindromo dienai paminėti 

Akcijos  

trukmė –  

2022 m. kovo  

1 d. – 2022 m. 

balandžio 15 d. 

 

Organizatoriai: 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės „Kražantės“ progimnazija 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

ugdytiniai ir 1- 4 

klasių mokiniai, 

besimokantys 

Kelmės rajono 

švietimo  

įstaigose 

Užbaigtus darbus iki 2022 m. kovo 

15 d. būtina pristatyti į Kelmės 

švietimo pagalbos tarnybą. 

Dalyvio anketą iki 2022 m. kovo 10 

d. siunčiama el. paštu edi-

ta.dzvankauskiene@kelmespt.lt 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

„Pokyčių planavimas ir valdymas savivaldybės ir 

mokyklos lygmeniu diegiant UTA“ 

 

Kovo 10 d.  

13.30-16.00 val. 

Organizatorius: 

NACIONALINĖ ŠVIETIMO  

AGENTŪRA 

Savivaldybės 

UTA mokymosi 

komanda 

Mokymai vyks Moodle sistemoje 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ –  

„Ko reikia matematikos pamokai?“ 

Kovo 15 d. 

14.00 val. 

Jono Graičiūno 

gimnazija 

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) 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI 

Rajoninis 4 - 6 metų amžiaus vaikų, PUG ir 1-4 klasių 

mokinių, lankančių logopedines  

pratybas, konkursas 

„Mano šaunioji logopedė“,  

skirtas Europos logopedo dienai paminėti. 

 

PARODA 

2022 m.  

Kovo 4 d. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

Konkursą organizuoja Kelmės  

švietimo pagalbos tarnybos  

specialistai. 

Konkursą koordinuoja Kelmės  

švietimo pagalbos tarnybos direktorė  

LAURA ŠUMSKIENĖ 

   Kelmės rajono 

ugdymo įstaigų  

     4 - 6 metų  

      amžiaus vaikai, 

PUG, 1-4 klasių 

mokiniai, kurie 

lanko logopedi-

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
mailto:edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt
mailto:edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt
http://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 

tarnyba nes pratybas,  

      ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo  

pedagogai 

Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursas 

„Aukso vainikėlis IX“ 

 

Kovo 1-13  d.  

Žemaitės viešoji 

biblioteka Vaikų 

erdvė  

 

RIMA RIMDEIKIENĖ, 

 Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

3-12 

 klasių mokiniai 

Darbus pristatyti iki kovo 2 d. 

(Žemaitės viešoji biblioteka, Vaikų 

erdvė, kontaktinis asmuo Danguolė 

Garnienė)   

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 geografijos olimpiada 
Kovo 17 d.  

9 val.  

Organizatorius: 

ZITA BARAKAUSKIENĖ 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

ROSITA MARCINKIENĖ, 

geografijos metodinio būrelio  

pirmininkė 

9-12 kl. mokiniai  

Registracija ir informacija 

el. p.  

zita.barakauskiene@kelme.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 

  

http://www.semiplius.lt/
mailto:zita.barakauskiene@kelme.lt
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

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 Psichologės 

S. Urbelienė, V. Monkienė 
  

Individualios psichologinės konsultacijos. 

Meno terapijos užsiėmimai mokiniams 

Visą mėnesį Logopedė 

J. Navickienė 

 

  

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos  

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 

Visą mėnesį Specialiosios pedagogės 

L. Bartkuvienė, 

L. Grigalaitė 

  

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų  

konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų 

parinkimo klausimais 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

 

Tarnybos specialistai 

  

Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialistams  

specialiojo ugdymo ir kt. klausimais 

Visą mėnesį Logopedė J. Navickienė Tėvai, pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Korekcinis darbas su vaikais, turinčiais kalbėjimo ar 

kalbos sutrikimų 

Antradieniais Specialioji pedagogė                   L. 

Bartkuvienė 
Mokiniai  

Mokinių sutrikusių pažintinių procesų korekcijos  

pratybos 

Trečiadieniais Socialinė pedagogė 

J. Meškauskienė  

Specialiosios pedagogės 

L. Bartkuvienė,  

L. Grigalaitė 

Logopedė J. Navickienė 

Mokiniai  

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų  

metodinių būrelių pasitarimuose 

Data ir laikas 

tikslinami 

Psichologė V. Monkienė 
  

Psichologo paskaita „Kaip padėti vaikui atskleisti savo 

gabumus“ 

24 d. Specialiosios pedagogės 

L. Bartkuvienė,  L. Grigalaitė 
Rajono tėvai  

Rajoninės socialinės akcijos „Papuošk kojinę“  

organizavimas 

Kovo mėnesį Logopedė 

J. Navickienė  

Socialinė pedagogė 

Pedagogai, moki-

niai 
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

J. Meškauskienė 

Parodos „Mano šaunioji logopedė“ eksponavimas 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje 

Kovo mėnesį  Tarnybos specialistai 
  

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste D. Stoniene 

Data ir laikas 

tikslinami 

Socialinė pedagogė 

J. Meškauskienė 
  

Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą „Efektyvios 

tėvystės įgūdžių mokymai“ 

Sausio mėnesį Direktorė L. Šumskienė 
Rajono tėvai  

Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos  

vaiko gerovės komisijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė L. Šumskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės tarpinstitucinės  

darbo grupės posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė L. Šumskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės šeimos komisijos 

posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė L. Šumskienė 
  

Dalyvavimas atvejos vadybos posėdžiuose, sudarant 

pagalbos planą šeimai. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė L. Šumskienė 
  

Neformaliojo švietimo suaugusiųjų skyriaus ir  

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus  

susirinkimas 

Data ir laikas 

tikslinami 

 

  

 


