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Kelmės švietimo pagalbos tarnybos                           

direktoriaus 2022 m. spalio 26 d.                           

įsakymu  Nr. V-107 

                                 

 

 

 

KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 m. lapkričio  mėn .   

VEIKLOS PLANAS  

 

Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

„Piligrimystės istorija: integracija į ugdymo turinį“ 
Lapkričio 3 d. 

10.00 val. 

Organizatorius  

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus pavaduotoja 

Skuodo PPT 

darbuotojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Šiuolaikinė pamoka – sėkmės link” 

III modulis 

„Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams 

ir pažangai. Apibendrinamasis vertinimas“ 

 

Lapkričio 4 d. 

10.00 val. 

Zoom platforma 

                       Lektorė  

Dr. AUŠRA KAZLAUSKIENĖ 

Pakražančio 

gimnazijos 

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono pradinio ugdymo mokytojų  

metodinio būrelio užsiėmimas: 

• metodinio būrelio pirmininko pristatymas; 

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

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

• 2022–2023 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas; 

• pasitarimas dėl rajoninės konferencijos; 

• kiti klausimai. 

Lapkričio 8 d. 

15.00 val. 

Zoom platforma 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė, 

HILDA LAIMA MARKULĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė  

Kelmės rajono 

pradinio  

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, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Ilgalaikė programa 

„Mikrovaldiklių panaudojimo galimybės  

ugdymo procese“ 

Trukmė: 40 val. 

Lapkričio 22 d. 

15.00 val. 

J. Graičiūno 

gimnazija 

Lektorius: 

ALGIRDAS BARANČIUKAS, 

Jono Graičiūno gimnazijos  

informatikos mokytojas metodininkas 

Informatikos 

mokytojai 

Išduodamas pažymėjimas  

Kaina 3,00 Eur. 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Mokinių kūrybiškumo ugdymas. Veiklos orientuo-

tos į kūrybinį procesą“ 

II modulis 

„Miniatiūrų kūryba ir eksponavimas. Antrinių ža-

liavų pritaikymas kūrybiniame procese“ 

Trukmė: 6 val. 

Lapkričio 15 d.  

 14.00 val. 

Kelmės švietimo 

pagalbos  

tarnyba 

Lektorė: 

SIMONA TEKORIENĖ, 

 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

dailės  vyresn. mokytoja, metodinio 

būrelio pirmininkė 

Dailės ir  

technologijų 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Ugdymo(si) proceso tendencijos ir mokymo 

 metodų galimybės meno/muzikos mokyklose“ 

I modulis 

RESPUBLIKINĖ METODINĖ KONFERENCIJA 

„Ugdymo(si) turinio kaitos tendencijos  

meno/muzikos mokyklose“ 

Trukmė: 8 val. 

Lapkričio 21 d. 

10.00 val. 

Kelmės Algirdo 

Lipeikos menų 

mokykla 

Organizatorius: 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų  

mokykla 

Respublikos 

meno/ 

muzikos  

mokyklų 

mokytojai 

Išduodamas pažymėjimas  

Kaina 1,00 Eur. 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Atviros pamokos rajono šokio mokytojams ir pra-

dinio ugdymo mokytojams: 

• AŠ, judesio kūrėjas (4a kl.); 

• figūros- šokis ir matematika (3b kl.); 

• folklorinio šokio kaita (3a kl.); 

• refleksija. 

Lapkričio 21 d. 

10.05 val.- 

14.00 val. 

Kelmės  

„Aukuro“  

pagrindinė  

mokykla  

(aktų salė) 

JOVITA ŽAKARIENĖ, 

 Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

mokyklos šokio mokytoja metodininkė 

Šokio  

mokytojai ir 

pradinio  

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Atviros pamokos rajono šokio mokytojams ir pra-

dinio ugdymo mokytojams: 

• iš folkloro skrynios (2c kl.); 

• artėja žiema (1b kl.); 

• iš folkloro skrynios (2b kl.); 

Lapkričio 23 d. 

10.05 val.- 

14.00 val. 

Kelmės  

„Aukuro“  

pagrindinė  

mokykla  

(aktų salė) 

GINTARĖ GUŽELIENĖ, 

Kelmės r. Pakražančio gimnazijos  

šokio mokytoja 

Šokio  

mokytojai ir 

pradinio  

ugdymo  

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

• refleksija. 

PAPILDYMAS 

Atviros pamokos rajono šokio mokytojams ir pra-

dinio ugdymo mokytojams: 

• ritmo pojūtis šokyje ( 4kl.); 

• judesių komponavimas ( 7kl.); 

• kuriu šokio pasaką ( 1kl. ); 

• refleksija. 

 

Lapkričio 24 d. 

9.05 val.- 12.50 

val. 

Kelmės r.  

Pakražančio 

gimnazija  

(aktų salė) 

JOVITA ŽAKARIENĖ, 

 Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

mokyklos šokio mokytoja  

metodininkė 

Šokio  

mokytojai ir 

pradinio  

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Mokslinė – praktinė konferencija 

PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJA 

IR PAGALBOS ORGANIZAVIMAS KELMĖS 

RAJONE 

Lapkričio 23 d. 

10.00 val. 

Kelmės Jono 

Graičiūno  

gimnazija 

Organizatoriai:  

Kelmės rajono savivaldybė; 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo  

koordinatė V. Čerkauskienė; 

Kelmės rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuras; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba; 

Telšių apskrities vyriausiasis policijos 

komisariatas, Kelmės rajono PK;  

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija. 

VGK nariai, 

klasių vadovai, 

socialiniai pe-

dagogai, psi-

chologai, atve-

jo vadybinin-

kai, socialiniai 

darbuotojai, 

specialistai 

dirbantys su 

jaunimu, vai-

kais ir šeimo-

mis 

Papildoma informacija teikiama tel.  

8 659 92521, 8 427 61184 

Išduodamas pažymėjimas  

Kaina 1,00 Eur. 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt  arba  

tel. 8 427 51913 

Ilgalaikės programos 

„Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas.  

Gerosios patirties sklaida“ 

III modulis ,, Informacinių technologijų taikymas 

socialinio pedagogo darbe bendraujant su moki-

niais bendrojo ugdymo mokykloje“ 

Trukmė: 10 val. 

Lapkričio 24 d. 

12.00 val.  

Kelmės  

„Kražantės“ 

progimnazija 

Lektorės: 

ASTA TRIJONIENĖ, 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos  

socialinė pedagogė, 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos  

socialinė pedagogė metodininkė 

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 

PAPILDYMAS 

Metodinė diena 

„Kaip atrakinti mokinio širdį arba  

„Raktai į sėkmę“ 

Trukmė: 4 val. 

Lapkričio 25 d. 

10.00 val.  

VšĮ Kelmės  

profesinio  

rengimo 

 centras 

Organizatorius  

DALIA GRIŠKEVIČIENĖ, 

neformaliojo švietimo organizatorė ir 

lietuvių kalbos mokytoja  

metodininkė 

Kelmės  

rajono  

dorinio  

(tikybos ir  

etikos)  

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono pradinio ugdymo mokytojų 

konferencija 

,,Iššūkių diena klasėje: galimybės ir nauji  

atradimai“ 

Trukmė: 5 val. 

Lapkričio 29 d. 

13.00 val.  

Kelmės  

„Kražantės“ 

progimnazija 

HILDA LAIMA MARKULĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė 

Kelmės rajono 

pradinio  

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Seminaras 

„Korupcijos prevencija švietimo įstaigose“ 

Trukmė: 4 val. 

 

Gruodžio 2 d. 

9.00 val. 

Zoom platforma 

Lektorė:  

dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė 

Ugdymo įs-

taigų darbuo-

tojai, atsakingi 

už korupciją 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

 iki lapkričio 14 d.   

www.semiplius.lt 

(dalyviai gaus dokumentų šablonus) 

KITI RENGINIAI 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos 

 „Andragogo kompetencijų link: kaip pagerinti  

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

I modulis – „Palankios mokymo(si) aplinkos suau-

gusiems sukūrimas“ (psichologijos sritis) 

Trukmė: 20 akad. val.  

 

Lapkričio 3,9 d. 

9.00 val. 

Zoom platforma 

Lektorė  

REDA KUNICKIENĖ, 

Raseinių rajono švietimo pagalbos tar-

nybos direktorė 

Suaugusiųjų  

neformaliojo  

švietimo  

teikėjai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Registruojasi tik dalyvavę  

II ir III modulyje 

PARODOS/KONKURSAI/AKCIJOS 

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 

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-

žieji ansamb-

liai: duetai, 

tercetai, kvar-

tetai. Didieji 

ansambliai:  

5-12 dalyvių 

Dalyvių paraiškos priimamos iki 

2022 m. lapkričio  25 d. e-paštu:  

skriskigiesmele@gmail.com    

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

KELMĖS RAJONO MOKSLEIVIŲ TEORINĖ 

PRAKTINĖ KONFERENCIJA  

„ŠIUOLAIKINIUS MOKINIUS MOTYVUO-

JANTYS MOKYMOSI FORMATAI. NUO ME-

NO... IKI PROFESIJOS... STILIAUS FORMA-

VIMAS VIEŠOJE ERDVĖJE, SOCIALINIUOSE 

TINKLUOSE“ 

Lapkričio 14 d. 

10.00 val.  

Kelmės Užven-

čio Šatrijos Ra-

ganos gimnazija  

 

Organizatorius: 

SIMONA TEKORIENĖ, 

 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

dailės  vyresn. mokytoja 

Lektorius: 

GEDIMINAS BERŽINIS 

Prodiuseris, žurnalistas, 

 kinematografas, fotomenininkas 

Kelmės rajono 

ugdymo 

 įstaigų 9-10,  

I-IV klasių  

mokiniai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

Dėl mokinių skaičiaus registruotis 

 el. p.: simona.tekoriene@gmail.com 

 

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 

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 

mailto:skriskigiesmele@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:simona.tekoriene@gmail.com
mailto:dalia.orlakiene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

mokiniams 

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 

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, Lina Grigalaitė. 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

  

Suvestinių rengimas pagal pateiktus ugdymo įstaigų 

sąrašus 
 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

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“ 

Lapkričio 

mėnesį 

Socialinė pedagogė 

 
  

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.  


