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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 m. gegužės  mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Ilgalaikės programos 

„Pedagogo kūrybiškumas ir gebėjimas pažinti 

mokinį kiekviename asmenybės raidos etape“ 

III modulis  

„Pozityvių  minčių sureguliavimas“ 
Trukmė: 12 val. 

Gegužės 2 d. 

13.00 val. 

Tytuvėnų  

gimnazija 

Lektorius: 

VAIDAS ARVASEVIČIUS, 

psichoterapeutas 

 

Tytuvėnų  

gimnazijos  

bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

Ilgalaikės programos 

„Mokytojo ir mokytojo padėjėjo  

bendradarbiavimas vykdant įtraukųjį ugdymą“ 

III modulis 

„Vidutinio intelekto sutrikimo specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymo (si) ypatumai.  

Mokytojų padėjėjų darbo gerųjų praktikų atspin-

džiai kitų šalių mokyklose“ 

Trukmė: 10 val. 

Gegužės 4 d.  

12.00 val. 

Kelmės  

specialioji  

mokykla 

Lektorės: 

AUŠRA PLUŠČIAUSKIENĖ,  

mokytoja, vyresn. specialioji  

pedagogė, 

DALIA VILIŪNIENĖ,  

direktorė 

Mokytojo  

padėjėjai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgosios programos  

„Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo 

kokybės stiprinimo galimybė“ 

VIII modulio seminaras  

„Kompetencijomis grįsto ugdymo raiška  

pamokoje“ 

Gegužės 5 d.  

14.00 val. 

Nuotolinė  

ZOOM  

platforma 

 

Lektorė: 

prof. dr. AUŠRA KAZLAUSKIENĖ 

Vilniaus universitetas, Šiaulių aka-

demija 

Pedagoginė 

bendruomenė 

Renginio nuoroda bus atsiųsta užsi-

registravusiems į seminarą 

Kaina 1 dal. – 15 eurai 

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 

Metodinis praktinis užsiėmimas 

„UTA: Kas vyksta informacinių technologijų  

bendrojo ugdymo programoje?“ 

Trukmė: 3 val. 

Gegužės 10 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

 ZOOM  

platforma 

 

Lektorė: 

ILIJANA PETRAUSKIENĖ, 

J. Graičiūno gimnazijos  

informacinių technologijų  

mokytoja metodininkė 

Informacinių  

technologijų  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

 

Ilgalaikės programos 

„Karjeros kompetencijų ugdymas ir pagalba  

mokiniui įgyjant šiuolaikinę karjeros  

kompetenciją“ 

V modulio metodinė diena  

„Pagalba mokiniui konsultacijų metu“ 

Trukmė: 4 val. 

 

Gegužės 11 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos 

tarnyba 

 

Lektorė: 

SNIEGENA URBELIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos  

psichologė 

Profesinio  

orientavimo  

mokytojai 

Išduodamas pažymas 

Pažymėjimo kaina: 3,00 Eur. 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos 

„Mokytojo ir mokytojo padėjėjo  

bendradarbiavimas vykdant įtraukųjį ugdymą“ 

IV modulis (1 grupė) 

„Mokytojo ir mokytojo padėjėjo bendradarbiavi-

mas, aplinkų pritaikymas ir jų  

panaudojimas ugdant vaikus, turinčius įvairių spe-

cialiųjų ugdymosi poreikių“ 

Trukmė: 10 val. 

Gegužės 11 d.  

9.30 val. 

Kelmės  

specialioji  

mokykla 

Lektorės: 

INGA ŠIMULIENĖ,  

mokytoja, specialioji pedagogė me-

todininkė, 

AUŠRA JUODIŠIENĖ,  

mokytoja, specialioji pedagogė me-

todininkė, 

ONA SAKALAUSKIENĖ,  

pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 

Mokytojo  

padėjėjai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos 

„Mokytojo ir mokytojo padėjėjo  

bendradarbiavimas vykdant įtraukųjį ugdymą“ 

IV modulis (2 grupė) 

„Mokytojo ir mokytojo padėjėjo bendradarbiavi-

mas, aplinkų pritaikymas ir jų  

panaudojimas ugdant vaikus, turinčius įvairių spe-

cialiųjų ugdymosi poreikių“ 

Trukmė: 10 val. 

Gegužės 18 d.  

9.30 val. 

Kelmės  

specialioji  

mokykla 

Lektorės: 

INGA ŠIMULIENĖ,  

mokytoja, specialioji pedagogė me-

todininkė, 

AUŠRA JUODIŠIENĖ,  

mokytoja, specialioji pedagogė me-

todininkė, 

ONA SAKALAUSKIENĖ,  

pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 

Mokytojo  

padėjėjai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

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


3 

 

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Ilgosios programos  

„Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo 

kokybės stiprinimo galimybė“ 

VIII modulio seminaras  

„Kompetencijomis grįsto ugdymo raiška  

pamokoje“ 

Gegužės 12 d.  

12.00 val. 

Kražių  

gimnazija 

 

Lektorė: 

prof. dr. AUŠRA KAZLAUSKIENĖ 

Vilniaus universitetas, Šiaulių aka-

demija 

Kražių Ž. 

Liauksmino gim-

nazijos pedagogi-

nė bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

,,ĮTRAUKIOJO UGDYMO LINK...“ 

1. Rekomendacijos pagalbos mokiniui specialistams 

ir mokytojams pildantiems mokinio specialiųjų po-

reikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų) pedagoginiu psichologiniu, medicininiu 

ir socialiniu aspektais įvertinimo ir specialiojo 

ugdymo skyrimo tvarkos aprašo priedus. 

2. Skaitymo ir rašymo sutrikimų specifiškumas, jų  

įveikos strategijos, metodai ir būdai. 

Gegužės 13 d. 

14.00 val. 
Užvenčio  

Šatrijos  

Raganos  

gimnazija 

Organizatorius: 

SIGITA ŠIAULENSKIENĖ, 

logopedė metodininkė 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazi-

jos ir jos skyrių 

pagalbos moki-

niui specialistai, 

mokytojo padėjė-

jai, ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo mokyto-

jai, lietuvių kal-

bos mokytojai. 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Metodinis praktinis užsiėmimas 

„UTA: Kas vyksta fizinio bendrojo ugdymo  

programoje?“ 

Trukmė: 3 val. 

Gegužės 18 d. 

15.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos 

tarnyba 

Lektorė: 

KRISTINA GOTAUTIENĖ, 

Kelmės rajono fizinio ugdymo 

 mokytojų metodinio būrelio  

pirmininkė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Metodinis praktinis užsiėmimas 

„UTA: Kas vyksta fizikos bendrojo ugdymo  

programoje?“ 

Trukmė: 3 val. 

Gegužės 19 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

platforma 

 

Lektorė: 

RASA GABŠYTĖ,  

J. Graičiūno gimnazijos fizikos  

mokytoja metodininkė 

Fizikos 

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 

„Gyvenamoji aplinka ir patyriminis moky-

mas(is). Teorijos ir praktikos ryšys“  

IV modulis  

Geografijos pamoka netradicinėje aplinkoje 

„Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai  

Lietuvoje“ 
 

Gegužės 20 d. 

10.45-11.30 val. 

Tytuvėnų re-

gioninio parko 

direkcija 
 

 

Lektorius: 

ROSITA MARCINKIENĖ 

Tytuvėnų gimnazijos geografijos 

mokytoja metodininkė 

 Tytuvėnų gim-

nazijos Ig klasės 

mokiniai,  Kel-

mės rajono 

geografijos mo-

kytojai ir 9 (I) 

klasių mokiniai 
 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgosios programos  

„Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo 

kokybės stiprinimo galimybė“ 

IX modulis 

„Patirties mainai“: ruošiamės UTA – sėkmingos  

mokytojų patirtys mokant STEAM dalykus 
Trukmė: 3 val. 

Gegužės 23 d. 

14.30 val. 

TEAMS  

platforma  

Organizatoriai:  

DAIVA HINZ, 

Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus  

pavaduotoja, 

pavaduotojų metodinis būrelis 

Tytuvėnų ir Šau-

kėnų Vlado Pū-

tvio-Putvinskio 

gimnazijų gamtos 

mokslų, IT ir ma-

tematikos moky-

tojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

Ilgosios programos  

„Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo 

kokybės stiprinimo galimybė“ 

VII modulio tarptautinė konferencija „Learning and 

Teaching 4 Tomorrow“ ("Mokymas(-is) ateičiai ") 

Trukmė: 8 val.  

 

Gegužės 25 d. 

10.00 val. 

Kelmės kultūros 

centras 

Organizatorius:  

Kelmės „Aukuro“ pagr. m-klos 

direktorė A. ZAVADSKIENĖ, 

Lietuvos pagr. m-klų asociacija 

Lietuvos respub-

likos pedagoginė 

bendruomenė ir 

svečiai iš užsienio 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

Metodinis praktinis užsiėmimas 

„UTA: Kas vyksta biologijos bendrojo ugdymo 

programoje?“ 

Trukmė: 3 val. 

Gegužės 25 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė  

ZOOM  

platforma 

 

Lektorė: 

VIRGINIJA VALANČIAUSKIENĖ, 

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Puvinskio 

gimnazijos biologijos mokytoja  

metodininkė 

Biologijos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

Ilgalaikės programos 

„Patirtinio mokymo(si) taikymas lietuvių kal-

bos ir literatūros pamokose“ 

V modulis 

,,Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos keliais" 

Gegužės 30 d. 

14.00 val. 

Užvenčio 

 Šatrijos Raga-

nos gimnazija 

 

 

Lektoriai: 

JOLANTA JAUTAKIENĖ  

Užvenčio Šatrijos Raganos  gim-

nazijos lietuvių kalbos ir literatū-

lietuvių kalbos ir 

literatūros mo-

kytojai 

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 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

 

Trukmė: 6 val.  
 

ros  vyresn. mokytoja 

JOLANTA VENCKIENĖ 

Užvenčio Šatrijos Raganos  gim-

nazijos lietuvių kalbos ir literatū-

ros vyresn. mokytoja 
 

KITA 

 

„Pokyčių planavimas, valdymas savivaldybės ir 

mokyklos lygmeniu diegiant UTA“ 

 

Gegužės 6 d.  

12.00-16.00 val. 

Organizatorius: 

NACIONALINĖ ŠVIETIMO  

AGENTŪRA 

Savivaldybės 

UTA mokymosi 

komanda 

Mokymai vyks Moodle sistemoje 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas 

Gegužės 10 d.  

14.00 val. 

Kelmės švietimo 

pagalbos  

tarnyba 

Organizatorius: 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Ugdymo įstaigų 

vadovai 
- 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos I g klasės 

mokinių dailės, technologijų ir  etninės kultūros 

patyriminio ugdymo  konferencija 

„Sakralumas ir tikrosios vertybės mokinių 

vaizduojamame ir taikomajame mene“ 

Gegužės 10 d.  

Užvenčio Šatri-

jos Raganos 

gimnazija 

 

Organizatoriai: 

SILVA VAŠKEVIČIENĖ 
Užvenčio Šatrijos Raganos g. 

technologijų mokytoja metodininkė 

SIMONA TEKORIENĖ 

Užvenčio Šatrijos Raganos g. 

dailės vyresnioji mokytoja 

Užvenčio Šatri-

jos Raganos 

gimnazijos 

pagrindinio ug-

dymo progra-

mos mokiniai 

- 

Kelmės r. ugdymo įstaigų 

 mokinių technologijų ir dailės 
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA 

Gegužės 

13-27 d. 

 Kelmės krašto 

muziejus, dvaro 

svirnas 

Organizatoriai: 

Kelmės r. ugdymo įstaigų dailės ir 

technologijų metodinių būrelių nariai 

VIDA BARAUSKIENĖ 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Ugdymo įstaigų 

mokytojai, moki-

niai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI/FESTIVALIS 

Respublikinis/tarptautinis bendrojo lavinimo  

mokyklų mokinių socialinis - kūrybinis projektas   

 „AŠ ŽMOGUS TARP ŽMONIŲ“ 

Nuotraukos bus 

eksponuojamos 

2022-04-04  iki 

Organizatorius: 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos  

Raganos gimnazija ir Kelmės  

    Respublikos ir 

užsienio bendrojo 

lavinimo mo-

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

2022-05-31 

https://uzvenci

ogimnazija.site/  

ir 

https://kelmesp

t.lt  

švietimo pagalbos tarnyba, 

Projekto idėjos autorė Kelmės  

rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos socialinė pedagogė  

metodininkė  

DALIA ORLAKIENĖ 

kyklų mokiniai, 

mokytojai, švie-

timo pagalbos 

specialistai. 

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 

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 

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 

Rajono mokyklų 6-8 klasių mokinių gamtos  

viktorina  

„Pavasario saulė nušvito meiliai...“ 

Gegužės 6 d. 

10.00 val. 

Kelmės r. 

Liolių pagr. 

mokykla 

Organizatoriai 

Kelmės r. Liolių pagrindinės  

mokyklos mokytojai: 

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ, 

biologijos mokytoja metodininkė, 

chemijos vyresn. mokytoja; 

6-8 klasių  

mokinių  

komandos 

Išankstinė registracija 

iki gegužės 2 d. el. p. 

danguolevirsiliene@gmail.com. 

Papildoma informacija 

tel. 8 685 74743. 

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/
mailto:e.anglickiene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:danguolevirsiliene@gmail.com
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

MARIUS ŠPOKAS, 

fizikos ir informacinių technologijų 

vyresn. mokytojas. 

8- IV klasių mokinių epistolinio laiško 

,,Parašyk laišką Šatrijos Raganai ir papasakok, 

ar žmonių dvasingumą ištiko krizė“ 

konkursas,  

skirtas Šatrijos Raganos 145 – osioms gimimo 

 metinėms paminėti 

2022 m. 

 balandžio  

20 d. - gegužės 

16 d. 

Užvenčio Šat-

rijos Raganos 

gimnazija  

Organizatorius: 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija 

 

8-10 (I-II) klasių 

mokiniai 

III – IV klasių 

mokiniai 

Darbus siųsti elektroniniu paštu: 

info@uzvenciogimnazija.lt 

Respublikinė/tarptautinė bendrojo lavinimo  

mokyklų mokinių virtuali socialinio piešinio  

paroda   

 „VAIKYSTĖ IR DŽIAUGSMAS “ 

Nuotraukos bus 

eksponuojamos 

2022-06-01  iki 

2022-06-30 

https://uzvenci

ogimnazija.site/  

ir 

https://kelmesp

t.lt  

Organizatoriai: 

 Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazija, Kelmės rajono 

socialinių pedagogų metodinis  

būrelis ir Kelmės švietimo pagalbos 

tarnyba, 

Parodos idėjos autorė Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazi-

jos socialinė pedagogė metodininkė 

Dalia Orlakienė 

    Respublikos ir 

užsienio bendrojo 

lavinimo mo-

kyklų mokiniai, 

mokytojai, švie-

timo pagalbos 

specialistai 

Projekte dalyvaujantys mokytojai, 

švietimo pagalbos specialistai už-

pildo dalyvio anketą atsiunčia el. p. 

dalia.orlakiene@gmail.com  iki 

2022 m. gegužės 25 d. 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

NEFORMALIOSIOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 

Neformali suaugusiųjų švietimo programa 

 „Pasidaryk pats“ 

(60 val.) 

2022 m.  

 balandžio-

gruodžio mėn.  

nuo 17.00 val.  

 

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“ 

II modulis  

„Vasaros drugys“ 

(kristalo karoliukais siuvinėta sagė) 

Gegužės 

 11, 18 d.  

17.00 val. 

Švietimo pagal-

bos tarnyba 

Lektorius: 

INGA URBELIENĖ, 

Audiovizualinio meno specialistė 

 

Mokytojai, 

Kelmės 

bendruomenės 

nariai 

Išankstinė registracija el. p.: 

vida.barauskiene@kelmespt.lt  

arba tel. Nr. 8 427 51913, 

869808629 

 2 užsiėmimų kaina 20 Eur.  

 (dalyviai moka asmeninėmis lėšo-

mis užsiėmimo metu, dalyvių skai-

čius ribotas) 

mailto:info@uzvenciogimnazija.lt
https://uzvenciogimnazija.site/
https://uzvenciogimnazija.site/
https://kelmespt.lt/
https://kelmespt.lt/
mailto:dalia.orlakiene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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 

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  
  

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 
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

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“ 

Data ir laikas 

tikslinami 

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 

 

  

 


