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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 m. gruodžio  mėn .   

VEIKLOS PLANAS  

 

Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Ilgalaikės programos  

„Pasidalytoji lyderystė pokyčių kontekste.  

Vadovo vaidmuo“  

VIII modulio renginys – mini stažuotė „Mokinio  

asmeninės brandos siekis: ugdymo turinio  

atnaujinimo klausimai ir atsakymai“  

Gruodžio 5 d. 

8.00-18.00 val.  

Kauno rajonas 

Organizatorius 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus pavaduotoja 

 

Ugdymo  

įstaigų  

direktorių  

pavaduotojai, 

skyrių vedėjai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Išvykstama 8.00 val. nuo  

savivaldybės 

ATŠAUKTA 

Ilgalaikės programos 

„Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas.  

Gerosios patirties sklaida“ 

IV modulis ,,SEU žaidimai: praktiniai pavyzdžiai ir 

priemonės, skirtos vaikų socialinių ir emocinių  

įgūdžių ugdymui.“ 

Trukmė: 10 val. 

 

PERKELIAMAS 

Į  

SAUSIO  

MĖNESĮ 

Lektorės: 

ASTA TRIJONIENĖ, 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos  

socialinė pedagogė, 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos  

socialinė pedagogė metodininkė 

Kelmės rajono  

socialiniai  

pedagogai 

Išduodamas pažymėjimas  

Kaina 3,00 Eur  

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Metodinis susitikimas  

,,Lipdytinės keramikos galimybės darbe su  

specialiųjų poreikių mokiniais“ 

Trukmė: 2 val. 

 

Gruodžio 7 d. 

10.00 val.  

Kelmės kultūros 

centras 

Organizatorė 

DALIA ORLAKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

Kelmės rajono  

socialiniai  

pedagogai 

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, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Ilgalaikės programos 

„Ugdymo(si) proceso tendencijos ir mokymo 

 metodų galimybės meno/muzikos mokyklose“ 

II modulis-seminaras 

„Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacijos  

kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo“ 

Trukmė: 6 val. 

Gruodžio 7 d. 

10.00 val.  

Kelmės Algirdo 

Lipeikos menų 

mokykla 

Lektorius 

LIDIJA LAURINČIUKIENĖ,  

švietimo ir verslo konsultantė,  

praktikė, žurnalistė 

Kelmės  

Algirdo  

Lipeikos menų 

mokyklos 

bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  

Ilgalaikės programos 

„Asmeninio pavyzdžio galia arba žingsnis į  

mokytojo mokslo metus“ 

I modulio seminaras 

„Asmeninio pavyzdžio galia“ 

Trukmė: 6 val. 

Gruodžio 9 d. 

12.00 val.  

Tytuvėnų  

gimnazija 

Lektorė: 

ASTA BLANDĖ, 

psichologė 

Tytuvėnų 

gimnazijos 

bendruomenė 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Šiuolaikinės pamokos vadyba  

švietimo kaitos procese“ 

I modulio seminaras 

„Pamokos uždavinio formulavimas. Vertinimo ir į-

sivertinimo kriterijai“  

Trukmė: 6 val. 

Gruodžio 9 d. 

12.00 val.  

Kražių  

Žygimanto 

Liauksmino  

gimnazija 

Lektorė: 

prof. dr. AUŠRA KAZLAUSKIENĖ 

Vilniaus universitetas,  

Šiaulių akademija  

 Kražių  

Žygimanto 

Liauksmino  

gimnazijos 

bendruomenė 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Asmeninio pavyzdžio galia arba žingsnis į  

mokytojo mokslo metus“ 

II modulio seminaras 

„Pokyčių valdymas UTA kontekstas“ 

Trukmė: 6 val. 

Gruodžio 12 d. 

10.00 val.  

Šiaulių r.  

Dubysos  

aukštupio  

mokykla 

Lektorius: 

VAIDAS BACYS, 

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos  

direktorius 

 

Tytuvėnų 

gimnazijos 

bendruomenė 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Kelmės logopedų, specialiųjų pedagogų metodinė  

diena  

• 2022-2023 m.m. būrelio veiklos plano pristatymas 

(L. Grigalaitė). 

• STEAM ikimokyklinis ir priešmokyklinis  

ugdymas Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-

darželyje (G. Gajauskienė). 

• Metodinės priemonės „Garsų i-y domino“  

Gruodžio 13 d. 

12.00 val. 

Kelmės  

„Kūlverstuko“ 

lopšelis-darželis 

Organizatorius 

LINA GRIGALAITĖ,  

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/
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 

pristatymas (D. Butkuvienė). 

Seminaras 

„UTA – kam šito reikia ir kaip tai paveiks  

kiekvieną iš mūsų“ 

Trukmė:6 val. 

Gruodžio 14 d. 

14.00 val.  

Kelmės  

profesinio  

rengimo  

centras 

Lektorė: 

ROSITA MARCINKIENĖ,  

geografijos mokytoja metodininkė, 

UTA įgyvendinimo koordinavimo ko-

mandos savivaldybėje narė 

Kelmės  

profesinio  

rengimo centro 

bendruomenė 

Išduodamas pažymėjimas  

Kaina 1,00 Eur. 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Metodinė diena 

„Inovatyvios pedagoginės praktikos taikant 

STEAM“ 

Trukmė: 4 val. 

Gruodžio 15 d.  

10.00 val. 

Kelmės 

 „Kūlverstuko“ 

lopšelis-darželis 

Organizatoriai: 

JOLITA ULJANOVIENĖ,  

Kelmės „Kūlverstuko“  

lopšelio-darželio direktorė, 

ZITA MONSTAVIČIŪTĖ,  

Kelmės „Kūlverstuko“  

lopšelio-darželio direktoriaus  

pavaduotoja ugdymui 

Kelmės  

rajono  

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį  

ugdymą  

vykdančių 

švietimo  

įstaigų  

direktorių pa-

vaduotojai ug-

dymui,  

ikimokyklinio,  

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono rusų kalbos mokytojų metodinė mugė 

„Iš kartos į kartą“ 

Trukmė: 4 val.  

 

Gruodžio 20 d.  

15.00 val. 

Kelmės 

 švietimo pagal-

bos tarnyba 

Organizatorės: 

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ, 

Kelmės rajono rusų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Kelmės rajono 

rusų kalbos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Ilgalaikės programos 

„Ugdymo(si) proceso tendencijos ir mokymo 

 metodų galimybės meno/muzikos mokyklose“ 

III modulis-seminaras 

„Strateginis planavimas. Strategijos samprata,  

principai ir sprendimai“ 

Gruodžio 20 d. 

9.00 val.  

Kelmės Algirdo 

Lipeikos menų 

mokykla 

Lektorė: 

Vilniaus universiteto Šiaulių  

akademijos (Regionų plėtros  

instituto) docentė dr.  

JŪRATĖ VALUCKIENĖ 

Kelmės  

Algirdo  

Lipeikos menų 

mokyklos 

bendruomenė 

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 

Trukmė:6 val. 

Kelmės rajono istorijos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

,,Kolega – kolegai“ 

Trukmė: 3 val. 

Gruodžio 21 d. 

15.00 val. 

Nuotolinis 

Organizatorės: 

JŪRATĖ MAZILIAUSKIENĖ, 

Kelmės rajono istorijos mokytojų me-

todinio būrelio pirmininkė 

JANINA KAŽDAILIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Kelmės rajono 

istorijos      

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

OLIMPIADOS/KONKURSAI 

Penktosios Lietuvos mokinių 

etninės kultūros olimpiados 

(2022-2023 mokslo metai) I-asis etapas 

„Etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautiniai 

drabužiai, tradicinė architektūra, kulinarinis pa-

veldas, regioniniai papročiai“ 

Gruodžio 12 d. 

10.00 val.  

Kelmės švietimo 

pagalbos  

tarnyba 

Organizatorius: 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

5-12 klasių 

mokiniai  

Atsakingas asmuo:  

Vida Barauskienė, 

tel., 8 427 51913 

mokinių sąrašus siųsti adresu: 

vida.barauskiene@kelmespt.lt 

iki gruodžio 8 d. 

34-osios Lietuvos mokinių informatikos  

olimpiados savivaldybių etapas 

Gruodžio 20 d. 

9.00 val. 

J. Graičiūno 

gimnazija 

Atsakinga: 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

10-12 klasių 

mokiniai 

Registracija iki gruodžio 15 d.. 

el. p. sniegina.urbutiene@kelmespt.lt  

PARODOS/KONKURSAI/AKCIJOS 

KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-

PUTVINSKIO GIMNAZIJOS ORGANIZUOJA-

MAS TARPTAUTINIS MOKINIŲ VOKALINĖS  

SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIS-

KONKURSAS „SKRISKI, GIESMELE...“ 

Gruodžio 9 d.,  

10.00 val. 

Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-

Putvinskio  

gimnazija 

Festivalio-konkurso organizatorius: 

Kelmės r. Šaukėnų Vlado  

Pūtvio-Putvinskio gimnazija 

Festivalio-konkurso koordinatorė: 

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos muzikos skyriaus  

vedėja VITALIJA RIŠKUVIENĖ 

Lietuvos, kitų 

šalių meno ir 

muzikos mo-

kyklų, bendro-

jo ugdymo 

mokyklų, 

gimnazijų, vo-

kalo studijų 

solistai ir vo-

kaliniai an-

sambliai. Ma-

Dalyvių paraiškos priimamos iki 

2022 m. lapkričio  25 d. e-paštu:  

skriskigiesmele@gmail.com    

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
mailto:vida.barauskiene@kelmespt.lt
mailto:sniegina.urbutiene@kelmespt.lt
mailto:skriskigiesmele@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

žieji ansamb-

liai: duetai, 

tercetai, kvar-

tetai. Didieji 

ansambliai:  

5-12 dalyvių 

RESPUBLIKINIS/TARPTAUTINIS BENDROJO 

LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ  

SOCIALINIS – PAŽINTINIS,  

PATYRIMINIS-KŪRYBINIS PROJEKTAS   

 „SVAJOJU BŪTI...“ 

Nuo 

2022 m. spalio 

14 d. iki  

2022 m.  

gruodžio 1 d. 

Projektą organizuoja:  

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos  

Raganos gimnazija ir Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba 

Projekto idėjos autorė Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

socialinė pedagogė metodininkė,  

karjeros konsultantė   

DALIA ORLAKIENĖ 

Respublikos ir 

užsienio bend-

rojo lavinimo 

mokyklų mo-

kiniai, moky-

tojai, švietimo 

pagalbos spe-

cialistai ir kar-

jeros specialis-

tai (konsultan-

tai), padedan-

tys pasiruošti 

mokiniams 

Dalyvio anketos atsiunčia el. p.  

dalia.orlakiene@gmail.com  nuo 

2022 m. spalio 14 d. iki 2022 m. 

gruodžio 1 d. 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

Jaunųjų Kelmės krašto kūrėjų renginys 

„Poezijos rudenėlis“, 

 skirtas poeto Jono Graičiūno atminimui 

 

 

Gruodžio 8 d.,  

9.30 val. 

Jono Graičiūno 

gimnazija 

Organizatorius: 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos lie-

tuvių kalbos ir literatūros mokytojai 

  

 

Klasių moki-

niai 

Kūrybinius darbus prašome 

atsiųsti iki gruodžio 5 dienos 

el paštu: 

 zivile.klimiene@jggimnazija.lt 

 

PAPILDYMAS 

KELMĖS RAJONO IKIMOKYKLINIO IR  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  

GRUPIŲ IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA  

,,PAPUOŠK KALĖDŲ EGLUTĘ” 

Gruodžio 16 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

kultūros centras 

Parodą organizuoja:  

Kelmės rajono savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius, Kelmės švietimo  

pagalbos tarnyba, Kelmės rajono  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio   

ugdymo įstaigų pedagogų metodinis 

būrelis 

Kelmės rajono 

ikimokyklinio 

ugdymo  

įstaigų  

bendruomenės, 

ikimokyklinio 

ir priešmo-

kyklinio  

ugdymo  

grupės  

bendrojo  

Įstaigos apie dalyvavimą parodoje iki 

gruodžio 13 d. informuoti  

metodinio būrelio pirmininkę  

Zitą Monstavičiūtę el.p. 

z.monstaviciute@gmail.com arba 

tel.86146070 

 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

mailto:dalia.orlakiene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
mailto:zivile.klimiene@jggimnazija.lt
mailto:z.monstaviciute@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

ugdymo  

mokyklose 

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, tre-

čiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

 

  

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 
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų  

metodinių būrelių pasitarimuose 

Data ir laikas 

tikslinami 

Socialinė pedagogė 

Milda Krauzienė 

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 

Milda Krauzienė 
  

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.  


