
PATVIRTINTA   

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos                           

direktoriaus 2022 m. kovo 28 d.                           

įsakymu  Nr. V- 41 

                                 

 

 

 

KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 m. balandžio  mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Praktinis užsiėmimas 

„Velykinės dirbtuvėlės: Margutis - dekoras ir 

puošmena“ 

Trukmė: 2 val. 

Balandžio 12 d.   

14.00 val. 

Užvenčio  

Šatrijos raganos 

gimnazija 

Lektoriai:  

SIMONA TEKORIENĖ, 

dailės vyresn. mokytoja, 

MINTAUTAS KAZLAUSKAS,  

technologijų mokytojas  

metodininkas, 

 SILVA VAŠKEVIČIENĖ, 

direktoriaus pavaduotoja, 

technologijų mokytoja  

metodininkė 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazi-

jos bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės r. pagrindinio ugdymo 

7 klasių mokinių integruotos matematikos ir 

informacinių technologijų konferencija 

„Matematikos įdomybės“ 

Balandžio 14 d. 

13.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa 

Organizatoriai: 

„Aukuro“ pagrindinės mokyklos  

matematikos ir informatikos  

mokytojai 

7 klasės mokiniai 

ir mokytojai 

Mokinių registruoti iki balandžio 

8 d. el. paštu: 

 irina.kaspariene@gmail.com  

Mokytojams išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
mailto:irina.kaspariene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Ilgalaikės programos 

„Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo  

kokybės stiprinimo galimybė“ 

V modulio seminaras  

„Mikroklimatas kolektyve. Savijautos gerinimas,  

savipagalbos instrumentai“ 

Trukmė: 6 val. 

Balandžio 20 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

specialioji  

mokykla 

Lektorius: 

VAIDAS ARVASEVIČIUS, 

psichoterapeutas 

 

Kelmės  

specialioji 

mokykla 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos vadovams  

„Pasidalytoji lyderystė pokyčių kontekste.  

Vadovo vaidmuo“ 

III-asis modulis 

„Mokyklos veiklos tobulinimo patirtis, įgyvendi-

nant kokybės krepšelio projektą“ 

Trukmė: 6 val. 

Balandžio 20 d. 

10.00 val. 

Kražių  

gimnazija 

 

Organizatorius: 

RITA ANDRULIENĖ,  

Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos  

direktorė 

Jungtinė lektorių grupė 

Ugdymo įstaigų 

vadovams, pava-

duotojams, meto-

dinių grupių pir-

mininkams 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Pasiruošimas renginiui  

„Judėjimo ir šokio karštinė“,  

šokių mokymas 

Balandžio 20d. 

11 val. 

L. Giros 15, 

Menų fabrikas 

„Veiksmas“ 

  

JOVITA ŽAKARIENĖ,  

choreografijos mokytoja  

metodininkė  

Choreografijos , 

fizinio ugdymo 

pedagogai, prieš-

mokyklinio iki-

mokyklinio ug-

dymo pedagogai, 

pradinio, pagrin-

dinio ugdymo pe-

dagogai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Aktyvūs muzikos mokymo metodai“  

III modulis 

„Loginių žaidimų metodo taikymas muzikos  

pamokose bei muzikavimo galimybės virtualioje  

aplinkoje“ 

Trukmė: 16 val. 

Balandžio 21 d. 

10.00 val. 

Nuotolinė  

ZOOM  

programa 

Organizatorius: 

LINA BARANAUSKIENĖ, 

muzikos mokytojų metodinio  

būrelio pirmininkė 

Muzikos  

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 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Ilgalaikės programos 

„Mokytojo ir mokytojo padėjėjo  

bendradarbiavimas vykdant įtraukųjį ugdymą“ 

II modulis 

„Vaikų, turinčių negalių, sutrikimų ir mokymosi 

sunkumų, psichinės ir socialinės raidos ypatumai“ 

Trukmė: 10 val. 

Balandžio 21 d.  

10.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Lektorės: 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė, 

LINA GRIGALAITĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos specialioji pedagogė 

Mokytojo  

padėjėjai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Patirties mainai 

,,Patyriminio ugdymo programa. Socialiniai  

santykiai. Tradicijų puoselėjimas“ 

,,Projektinės veiklos mokinių tarpusavio santykių 

gerinimui ir sėkmės pajautimui“ 

Trukmė 2 val. 

 

Balandžio 21 d. 

14.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa 

JURGITA ALASAUSKIENĖ,  

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos vyresn. socialinė 

pedagogė, 

DALIA ORLAKIENĖ,  

Užvenčio Šatrijos Raganos  

gimnazijos socialinė pedagogė  

metodininkė, 

DAIVA STONIENĖ,  

Kelmės švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Kelmės r.  

socialiniai  

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Mokinių kūrybiškumo ugdymas. Veiklos orien-

tuotos į kūrybinį procesą“ 

 I modulis  

Gerosios patirties seminaras 

„Modernių technologijų taikymas  

kūryboje, pamokoje“ 

(Praktinė veikla: suvenyro-magnetuko gaminimas) 

Trukmė: 6 val.  

Balandžio 21 d. 

11.00 val. 

Jono Graičiūno 

gimnazija,  

technologijų 

centras 

 

Lektorius: 

MARTYNAS TUREVIČIUS 

J. Graičiūno gimnazijos 

technologijų vyresn. mokytojas 

Technologijų,  

dailės mokytojai 

 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Seminaras 

„Etninė kultūra mokykloje: regionai, tarmė, tauto-

saka, papročiai. Kaip rengti mokinius konkursams 

ir etninės kultūros olimpiadai?“ 

Trukmė: 6 val.  

 

Balandžio 21 d. 

13.00 val. 

Kelmės kultūros 

centro foje  

Organizatorius: 

EMILIJA KVIETKUVIENĖ 

Kražių Žygimanto Liauksmino gim-

nazijos lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė. 

Lektoriai: 

JUOZAS PABRĖŽA,  

Lietuvių kalbos ir 

literatūros,  

istorijos, etninės 

kultūros, pradinių 

klasių mokytojai, 

kultūros  

darbuotojai 

Išduodamas pažymėjimas 

Kaina 1.00 Eur.  

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 

VU Šiaulių akademijos  

profesorius,  

RIMA RIMDEIKIENĖ,  

Kelmės r. savivaldybės Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji 

specialistė; 

 NOMEDA BANDZIENĖ,  

Kelmės kultūros centro Etninės kul-

tūros ir tradicinių amatų skyriaus ve-

dėja,  

RITA ŠČIGLINSKIENĖ,  

Kelmės kultūros centro redaktorė. 

 

Ilgalaikės programos 

„Užsienio kalbų mokymo (si) gerosios patirtys:  

įvairių strategijų taikymas siekiant efektyvaus už-

sienio kalbų mokymo (si)“ 

 I modulis  

Gerosios patirties seminaras 

  „Skaitmeninių įrankių naudojimas mokinių  

įsivertinimui ir vertinimui" 

Trukmė: 6 val. 

Balandžio 22 d. 

10.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa 

Lektorius 

VITALIJA KANIŠAUSKAITĖ 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

rusų kalbos mokytoja metodininkė 

Užsienio 

 (anglų, vokiečių, 

rusų) kalbų 

 mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Užsienio (rusų kalbos) 

 mokytojų metodinis užsiėmimas 

„Vadovėlio  „Privet“ aptarimas. Rusų kalbos mo-

kymo aktualijos šių dienų kontekste“  

Trukmė: 2 val.  

Balandžio 22 d. 

14.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa 

Organizatorius: 

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ 

Tytuvėnų gimnazijos rusų kalbos 

mokytoja metodininkė 

VIDA BARAUSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos               

metodininkė   

Rusų kalbos 

 mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo  

kokybės stiprinimo galimybė“  

VI modulis  

Kelmės ir Raseinių r. dorinio (tikybos, etikos)  

ugdymo mokytojų  

„Dialogo tiltas“ 

Trukmė: 3 val. 

Balandžio 25 d. 

16.00 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 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

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 

„Įdomios ir netradicinės užduotys ekonomikoje“ 

Trukmė: 4 val. 

Balandžio 25 d. 

15.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Organizatorius: 

NERIJUS ŠARAUSKAS,  

metodinio būrelio pirmininkas 

Ekonomikos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

RAJONINĖ PILIETIŠKUMO PAMOKA 

 

„Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas                 

ir demokratinių vertybių suvokimas šiandien“ 

                               Trukmė: 4 val. 

Balandžio 26 d. 

9.00 val. 

Kelmės krašto 

muziejus 

 

             Organizatoriai: 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės rajono savivaldybės admi-

nistracijos švietimo, kultūros ir spor-

to skyriaus vyr. specialistė, 

DANUTĖ  ŽALPIENĖ, 

Kelmės krašto muziejaus direktorė, 

JANINA KAŽDAILIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos               

metodininkė 

 

7-9 klasių 

 mokiniai, 

istorijos,             

pilietinio ugdymo    

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

KITA 

RAJONINĖ SOCIALINĖ AKCIJA  

„PAPUOŠK KOJINĘ!“ 

Skirta Kovo 21 d. Pasaulinei Dauno  

sindromo dienai paminėti 

Akcijos  

trukmė  

iki 

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 

  

„Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, 

viešinimas švietime“ (I d.) 

 

Balandžio 8 d.  

12.00-16.00 val. 

Organizatorius: 

NACIONALINĖ ŠVIETIMO  

AGENTŪRA 

Savivaldybės 

UTA mokymosi 

komanda 

Mokymai vyks Moodle sistemoje 

„Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, 

viešinimas švietime“ (II d.) 

 

Balandžio 14 d.  

13.00-17.00 val. 

Organizatorius: 

NACIONALINĖ ŠVIETIMO  

AGENTŪRA 

Savivaldybės 

UTA mokymosi 

komanda 

Mokymai vyks Moodle sistemoje 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ -  

„Tiriamoji praktinė veikla mokykloje“  

Balandžio 14 d. 

14.00 val. 

Elvyravos pagr. 

Organizatoriai:  

Pavaduotojų metodinis būrelis, 

Elvyravos pagr. mokyklos  

„Kražantės“,  

Pakražančio ir 

Elvyravos 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

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 

  

 

mokykla direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

RASA SKRODENIENĖ 

ugdymo įstaigų 

vadovai ir 

mokytojai 

Registruojasi tik naujai  

dalyvaujantys pedagogai  

(2021 m. lapkričio 3 d. renginys) 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI/FESTIVALIS 

Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  

respublikinė kūrybinių darbų paroda  

,,AŠ – LIETAUS LAŠELIS“ 

Virtuali darbų 

paroda bus 

eksponuojama 

nuo  

balandžio 2 d. 

Parodą koordinuoja:  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-

darželio socialinė pedagogė 

 metodininkė  

JURGITA CIKANAVIČIENĖ,  

socialinė darbuotoja  

ALMA PLAMADIALA 

Parodos organizavimo partneriai:  

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė  

 

Respublikos  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai,  

jų tėvai,   

pedagogai,  

švietimo pagalbos 

specialistai 

Virtuali darbų paroda  

eksponuojama 

https://kulverstuko.lt/, 

https://kelmespt.lt/  

Integruota matematikos ir informacinių  

technologijų konferencija  

„Matematikos įdomybės“ 

Balandžio 15 d. 

13.00 val. 

„Aukuro“  

pagrindinė  

mokykla 

Organizatoriai: 

„Aukuro“ pagrindinės mokyklos IT ir 

matematikos mokytojai. 

 

7 klasės mokiniai 

Registracija iki balandžio 8 d. (im-

tinai) elektroniniu paštu:  

irina.kaspariene@gmail.com 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių 

meninio skaitymo konkursas  

„IR ŽODŽIAI TURI SPARNUS“  

Balandžio 19 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

„Aukuro“  

Pagrindinė 

mokykla 

Organizatoriai: 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

mokyklos  pradinių klasių mokytojos 

metodininkės:  

ALDONA BAŠKIENĖ,  

SALOMĖJA GRIŠIUVIENĖ, 

 Kelmės rajono savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius. 

Kelmės rajono  

ugdymo įstaigų  

1- 4 klasių  

mokiniai 

Registracija iki 2022 m. balandžio 

15 dienos (dalyvių anketa prisegta) 

siunčiant anketą el.p.:   

aldona0107@yahoo.com  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

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, 

    Respublikos ir 

užsienio bendrojo 

lavinimo mo-

kyklų mokiniai, 

Mokytojai, pageidaujantys dalyvau-

ti projekte, nuo kovo 14 d. iki kovo 

25 d. užpildytą dalyvio paraišką 

(priedas Nr. 2) siunčia el. pašto ad-

https://kulverstuko.lt/
https://kelmespt.lt/
mailto:irina.kaspariene@gmail.com
mailto:aldona0107@yahoo.com
http://www.semiplius.lt/
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

https://uzvenci

ogimnazija.site/  

ir 

https://kelmesp

t.lt  

Projekto idėjos autorė Kelmės  

rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos socialinė pedagogė  

metodininkė  

DALIA ORLAKIENĖ 

mokytojai, švie-

timo pagalbos 

specialistai. 

resu dalia.orlakiene@gmail.com 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų logopedų  

virtualus projektas  

„GARSŲ MOKYMO SKRYNELĖ“ 

Projektas vyk-

domas nuo  

balandžio 1 d.  

iki  

 gegužės 15 d. 

Projektą organizuoja  

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė 

 mokykla. 

Projekto idėjos autorės ir  

organizatorės: Kelmės švietimo  

pagalbos tarnybos logopedė  

JŪRATĖ NAVICKIENĖ,  

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

mokyklos logopedė  

DANUTĖ VENCKUTĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė  

EDITA DZVANKAUSKIENĖ 

Logopedai, 

dirbantys rajono 

ugdymo įstaigose 

Priemones ir kortelę siųsti el. p. 

jurate.navickiene@kelmespt.lt 

nuo balandžio 1 d. iki  

gegužės 15 d. 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Rajoninis populiariosios lietuviškos muzikos festivalis 

„DAINUOJU LIETUVIŠKAI“ 

Gegužės  5 d. 

Nuotoliu   

Organizatoriai: 

Kelmės r. Pakražančio gimnazija, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

    Kelmės r.  

   bendrojo lavinimo  

    ir menų mokyklų 

solistai, duetai 

Dalyvių registracija iki  

balandžio 30 d.  

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos  

Gimnazijos respublikinio pradinių klasių mokinių  

dailaus rašto konkursas, 

 skirtas Šatrijos Raganos 145 gimimo metinėms ir  

gimnazijos vardo 20 – iui paminėti, 

„GRAŽIOS RAIDĖS – DAILUS RAŠTAS“  

Gegužės 2 d. 

Organizatoriai: 

Užvenčio Šatrijos Raganos  

gimnazija, Kelmės švietimo pagalbos 

tarnyba 

      Respublikos 

pradinio  

           ugdymo  

     1-4 klasių  

     mokiniai 

Iki 2022 m. balandžio 29 d.  

užpildytą dalyvio anketą siunčia  

el. paštu: e.anglickiene@gmail.com 

 Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

NEFORMALIOSIOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 

https://uzvenciogimnazija.site/
https://uzvenciogimnazija.site/
https://kelmespt.lt/
https://kelmespt.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:jurate.navickiene@kelmespt.lt
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:e.anglickiene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Neformali suaugusiųjų švietimo programa 

 „Pasidaryk pats“ 

(60 val.) 

2022 m.  

 balandžio-

gruodžio mėn.  

nuo 17 val.  

(datos bus  

tikslinamos,  

surinkus dalyvių 

grupę) 

Lektorius: 

DAIVA VAIČIULIENĖ, 

„Kražantės“ progimnazijos technolo-

gijų mokytoja metodininkė 

Mokytojai, 

Kelmės  

bendruomenės  

nariai 

Pageidaujantys dalyvauti progra-

moje  registruojasi el. p.: 

vida.barauskiene@kelmespt.lt arba 

tel. Nr. 8 427 51913, 869808629 

(užsiėmimai nemokami) 

Neformali suaugusiųjų švietimo programa 

 „Kurti paprasta“ 

I modulis 

„Gėlės iš EVA gumos“ 

 

2022 m.  

 Balandžio 20 d.   

17.30  

Kelmės švietimo 

pagalbos  

tarnyba 

Lektorius: 

INGA BOLSKIENĖ, 

Audiovizualinio meno specialistė 

 

Mokytojai, 

Kelmės 

bendruomenės 

nariai 

Išankstinė registracija el. p.: 

vida.barauskiene@kelmespt.lt  

arba tel. Nr. 8 427 51913, 

869808629 

Užsiėmimo kaina 15 Eur.  

 (dalyviai moka asmeninėmis lėšo-

mis užsiėmimo metu) 

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 

Pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus specialistai   

Vertinimo rezultatų, rekomendacijų pristatymas  

tėvams, vaikams, mokytojams 

Visą mėnesį Pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus specialistai 
  

Individualios psichologinės konsultacijos. 

Meno terapijos užsiėmimai mokiniams 

Visą mėnesį Psichologės 

Sniegena Urbelienė, 

Vitalija Monkienė 

  

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos  

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 

Visą mėnesį  
  

mailto:vida.barauskiene@kelmespt.lt
mailto:vida.barauskiene@kelmespt.lt
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

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 Pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus specialistai 

Tėvai, pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Korekcinis darbas su vaikais, turinčiais kalbėjimo ar 

kalbos sutrikimų 

Antradieniais Logopedė 

Jūratė Navickienė 
Mokiniai  

Mokinių sutrikusių pažintinių procesų korekcijos  

pratybos 

Trečiadieniais Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė 

Mokiniai  

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 

  

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste D. Stoniene 

Data ir laikas 

tikslinami 

Tarnybos specialistai 
  

Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą „Efektyvios 

tėvystės įgūdžių mokymai“ 

Sausio mėnesį Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė 
Rajono tėvai  

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 

 

  

 


