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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 m. birželio  mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Ilgalaikės programos 

„Socialinio pedagogo kaip komandos nario  

vertybės“ 
I modulis ,,Komandinio darbo sėkmė socialinio  

pedagogo veikloje“ 

Trukmė: 10 val. 

Birželio 8 d. 

10.00 val.  

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Lektorės: 

ASTA TRIJONIENĖ, 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 

socialinė pedagogė, 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

socialinė pedagogė metodininkė 

Kelmės rajono 

socialiniai  

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Metodinė diena  

„Didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi 

poreikius turintys mokiniai ruošiasi įtraukiajam  

ugdymui“ 

Trukmė: 4 val. 

Birželio 8 d. 

14.00 val.  

Kelmės  

specialioji 

mokykla 

Organizatoriai:   

LINA GRIGALAITĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė,  

EDITA DZVANKAUSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė,  

DAIVA STONIENĖ, 

 Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė,  

DALIA VILIŪNIENĖ,  

Kelmės specialiosios mokyklos  

direktorė 

Kelmės rajono  

logopedų-

specialiųjų  

pedagogų  

metodinio būrelio 

nariams 

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 

Kelmės r. dorinio ugdymo mokytojų išvyka   

„Apskritojo stalo diskusija Raseinių r. Viduklės 

Simono Stanevičiaus gimnazijoje“ 

Trukmė: 4 val. 

Birželio 9 d. 

Laikas  

tikslinamas 

Raseinių r.  

Viduklės  

Simono  

Stanevičiaus 

gimnazija 

Organizatorius 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė 

Kelmės r. dorinio 

(tikybos, etikos) 

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės r. dorinio (tikybos, etikos) 

ugdymo mokytojų metodinis užsiėmimas 

 Trukmė: 4 val. 

Birželio 30 d. 

12.00 val.  

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Organizatoriai: 

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ, 

Kelmės r. dorinio (tikybos, etikos) 

mokytojų metodinio būrelio  

pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė  

Kelmės r. dorinio 

(tikybos, etikos) 

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

NEFORMALIOSIOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 

Neformali suaugusiųjų švietimo programa 

 „Andragogo kompetencijų link: kaip pagerinti  

suaugusiųjų mokymo(si) kokybę“  (60 val.) 

II modulis - Mokymų suaugusiems asmenims  

planavimas ir priemonių rengimas  

Trukmė: 20 val.  

Birželio mėn. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Lektorius: 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė  

Suaugusiųjų  

neformaliojo  

švietimo teikėjai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI/FESTIVALIS 

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

Organizatoriai: 

 Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazija, Kelmės rajono 

socialinių pedagogų metodinis  

būrelis ir Kelmės švietimo pagalbos 

    Respublikos ir 

užsienio bendrojo 

lavinimo mokyklų 

mokiniai, moky-

tojai, švietimo 

Projekte dalyvaujantys mokytojai, 

švietimo pagalbos specialistai už-

pildo dalyvio anketą atsiunčia el. p. 

dalia.orlakiene@gmail.com  iki 

2022 m. gegužės 25 d. 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://uzvenciogimnazija.site/
mailto:dalia.orlakiene@gmail.com
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

ogimnazija.site/  

ir 

https://kelmesp

t.lt  

tarnyba, 

Parodos idėjos autorė Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazi-

jos socialinė pedagogė metodininkė 

Dalia Orlakienė 

pagalbos specia-

listai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono mokyklų I-II (9-10) klasių 

mokinių ekonomikos žinių konkursas 

Balandžio 7 d. 

9.00 val. 

J.Graičiūno 

gimnazija 

Organizatorius: 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

J. Gračiūno gimnazijos ekonomikos 

mokytojas metodininkas 

I-II (9-10) klasių 

mokiniai 

Paraiška dalyvauti konkurse 

pateikiama el. paštu  

nerijus.sarauskas@jggimnazija.lt  

iki 2022-06-03 

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 

 

https://uzvenciogimnazija.site/
https://kelmespt.lt/
https://kelmespt.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:nerijus.sarauskas@jggimnazija.lt
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

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 

 

  

 


