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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 m. rugsėjo  mėn .   

VEIKLOS PLANAS  

 

Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Paskaita 

,,Mokinių emocinių – socialinių kompetencijų         

ugdymas“| 

Rugsėjo 6 d. 

12.00 val. 

Kražių M.K. 

Sarbievijaus 

kultūros  

centras 

Lektorės: 

SIGITA ANDRIUKEVIČIŪTĖ,  

LAURA STUMBRAITYTĖ 

Su jaunimu     

dirbantys as-

menys 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

„Ekonomikos ir verslumo ugdymo turinio  

įgyvendinimo galimybės“ 

Rugsėjo 7 d. 

15.30 val. 

Nuotolis  

Zoom  

platforma 

Moderuoja: 

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdy-

mo turinio departamento Ugdymo turi-

nio rengimo skyriaus metodininkė  

SALOMĖJA VANAGIENĖ 

Ekonomikos ir 

verslumo  

mokytojai. 

https://liedm.zoom.us/j/5460901335  

„Matematikos ugdymo turinio įgyvendinimo  

galimybės“ 

Rugsėjo 8 d. 

15.00 val. 

Nuotolinis 

Zoom  

platforma 

Susitikimą moderuoja:  

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdy-

mo turinio departamento Ugdymo turi-

nio rengimo skyriaus metodininkė dr. 

AUDRONĖ RIMKEVIČIENĖ 

Matematikos  

mokytojai 

Prisijungimo nuoroda: 

https://liedm.zoom.us/j/5460901335  

„Biologijos ugdymo turinio įgyvendinimo  

galimybės“ 

Rugsėjo 8 d. 

15.00 val. 

Nuotolinis 

Team  

platforma 

Susitikimą moderuoja:  

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdy-

mo turinio departamento Ugdymo turi-

nio rengimo skyriaus metodininkė 

MARGARITA PURLIENĖ 

Biologijos  

mokytojai 

Prisijungimo nuoroda: 

https://inx.lv/redirect/SwWN   

http://www.semiplius.lt/
https://liedm.zoom.us/j/5460901335
https://liedm.zoom.us/j/5460901335
https://inx.lv/redirect/SwWN
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

„Informatikos ugdymo turinio įgyvendinimo  

galimybės“ 

Rugsėjo 9 d. 

13.00 val. 

Nuotolinis 

Zoom  

platforma 

Susitikimą moderuoja:  

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo 

turinio departamento Ugdymo turinio 

rengimo skyriaus metodininkas  

POVILAS LEONAVIČIUS 

Informatikos  

mokytojai 

Prisijungimo nuoroda: 

https://liedm.zoom.us/j/5460901335  

Ilgalaikės programa 

„Žaidimai moko.“ 

Trukmė: 40 val. 

Rugsėjo 12 d. 

9.00 val. 

Nuotolis  

Zoom  

platforma 

Programos vadovė: 

GILIJA GAJAUSKIENĖ,  

specialioji pedagogė ir logopedė  

metodininkė 

Respublikos  

ikimokyklinio, 

priešmo-

kyklinio ug-

dymo  

mokytojai  

dirbantys su  

4-5 metų  

vaikais 

Vietų skaičius ribotas 

Išduodamas pažymėjimas 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinio  

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• 2022–2023 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas; 

• kiti klausimai. 

Rugsėjo 12 d. 

14.00 val. 

Švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė, 

KRISTINA GOTAUTIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė  

Fizinio ugdy-

mo mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

Kelmės rajono ekonomikos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas. 

Rugsėjo 14 d. 

14.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

metodinio būrelio pirmininkas 

Ekonomikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas 

Rugsėjo 20 d.  

14.00 val.  

Savivaldybės 

salė 

Organizatorius: 

JUSTINA ZALECKIENĖ, 

Švietimo skyriaus vedėja 

LAURA ŠUMSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

direktorė 

Ugdymo įs-

taigų direkto-

riai  

 

- 

https://liedm.zoom.us/j/5460901335
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Kelmės rajono gamtos mokslų (biologijos, chemijos, 

fizikos) mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• pranešimas „Brandos egzaminų rezultatai“.  

  

Rugsėjo 21 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

 ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Biologijos,  

chemijos ir  

fizikos  

 mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Kelmės rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų metodinis užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• geroji patirtis dirbant su  ugdymo turinio at-

naujinimo programa; 

• pranešimas  „Priešmokyklinio pasiekimų ver-

tinimas“. Vaida Naujokaitienė, Raseinių Vik-

toro Petkaus progimnazijos priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė. 

Rugsėjo 27 d. 

13.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė, 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė, 

ZITA MONSTAVIČIŪTĖ, 

Metodinio būrelio pirmininkė  

Ikimokyklinio, 

priešmo-

kyklinio  

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono matematikos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• pranešimas „Brandos egzaminų rezultatai“.  

 

Rugsėjo 28 d. 

14.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

IRINA KASPARIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkas 

 ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė 

Matematikos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinio  

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• 2022–2023 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas; 

• kiti klausimai. 

Rugsėjo 28 d. 

14.00 val. 

Švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė, 

DALIA ORLAKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė 

Socialiniai  

pedagogai 

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, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Ilgosios programos  

„Pasidalytoji lyderystė pokyčių kontekste. 

Vadovo vaidmuo“ 

VI modulio praktikumas „Ugdymo turinio atnauji-

nimas: kelias į mokinio asmeninę brandą“  

Rugsėjo 29 d. 

14.00 val. 

Švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos di-

rektoriaus pavaduotoja, 

REGINA DOVIDAITIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

Ugdymo įs-

taigų direk-

torių  

pavaduotojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono informacinių technologijų mokytojų 

metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas; 
• 2022 m. egzaminų rezultatų aptarimas –  

diskusija. 

Rugsėjo 29 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

ARŪNAS ROMANOVAS, 

metodinio būrelio pirmininkas, 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Informacinių  

technologijų  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

KITI RENGINIAI 

2022 – 2024 metų ugdymo turinio veiklos  

savivaldybėje plano svarstymas 

Rugsėjo 6 d. 

15.00 val. 

Švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 

Organizatorius: 

JUSTINA ZALECKIENĖ, 

Švietimo skyriaus vedėja 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus pavaduotoja 

 

Savivaldybės 

UTA komanda 

Savivaldybės administracijos direkto-

riaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymas 

Nr. A-490 „Dėl UTA įgyvendinimo 

koordinavimo komandos sudarymo“ 

Muzikinės dirbtuvės su muzikos įrašų prodiuseriu 

Faustu Venckumi 

Trukmė: 8 val. 

Rugsėjo 16 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

kultūros  

centras 

Lektorius: 

FAUSTAS VENCKUS, 

muzikos įrašų prodiuseris 

Muzikos  

pedagogai,  

meno  

vadovai, 

moksleiviai  

Pažymėjimo kaina: 1,00 Eur. 

Išduodamas pažymėjimas 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos 

 „Andragogo kompetencijų link: kaip pagerinti  

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

III modulis – „Šiuolaikiniai neformaliojo švietimo ir 

darbo su suaugusiaisiais metodai ir formos 

 (andragogikos sritis)“. 

Trukmė: 20 akad. val.  

 

Rugsėjo - 

spalio mėn. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

Lektoriai: 

VILIJA LUKOŠŪNIENĖ ir ARŪNAS 

BĖKŠTA (Lietuvos suaugusiųjų švieti-

mo asociacijos valdybos pirmininkė dr. 

ir ekspertas Arūnas Bėkšta) 

 

Suaugusiųjų  

neformaliojo  

švietimo  

teikėjai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Registruojasi tik dalyvavę  

II modulyje 

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

PAPILDYMAS 

ASOCIACIJOS „OLIMPIKAS” IR KELMĖS  

ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS  

RESPUBLIKINĖ SOCIALINĖ   

AKCIJA – KONKURSAS   

,,SVAJONIŲ PYRAGAS“ 

Rugsėjo 27 d. 

Organizatoriai: 

Asociacija „Olimpikas”,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Respublikos 

specialiųjų 

mokyklų ug-

dytiniai, jų tė-

vai, pedagogai, 

švietimo pa-

galbos specia-

listai, sociali-

nio grupinio 

gyvenimo na-

mų gyventojai, 

socialiniai 

darbuotojai 

Dalyvio anketą ir kokybišką  

nuotrauką siųsti el. p.  

svajoniupyragas@gmail.com  iki  

2022 m. spalio 20 d.  

 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.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   

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 Tarnybos specialistai   

Individualios psichologinės konsultacijos. 

Dailės terapijų užsiėmimai vaikams. 

 

Pirmadieniais, 

antradieniais, 

trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Psichologės 

Sniegena Urbelienė, 

Vitalija Monkienė 

  

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos  

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 

Pirmadieniais, 

antradieniais, 

trečiadieniais, 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

 

  

mailto:svajoniupyragas@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

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 Tarnybos specialistai   

Dalyvavimas ugdymo įstaigų vadovų pasitarime. 
Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

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“ 

Rugsėjo  

mėnesį 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos  

vaiko gerovės komisijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės mobilios grupės  

posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Psichologė 

Sniegena Urbelienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės savižudybių  

prevencijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Psichologė 

Sniegena Urbelienė 
  

Dalyvavimas atvejos vadybos posėdžiuose,  

sudarant pagalbos planą šeimą. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą.  


