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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2023 m. vasario mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

 Dailės mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas 

• dėl olimpiados organizavimo 

• kiti klausimai 

Vasario 1 d.  

15.00 val.  

Nuotolinė Zoom  

platforma 

Organizatorius: 

SIMONA TEKORIENĖ, 

dailės mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Dailės 

 mokytojai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

Ilgalaikės programos 

„Ugdymo(si) proceso tendencijos ir mokymo 

 metodų galimybės meno/muzikos mokyklose“ 

IV modulis-mini mokymai 

„Priekabiavimo ir smurto darbo aplinkoje  

probleminiai aspektai ir darbuotojų teisės“ 

Trukmė: 2 val. 

Vasario 13 d. 

13.00 val. 

Nuotoliniai 

 

Lektorius: 

MINDAUGAS SLAVINSKAS, 

teisininkas 

Kelmės Algirdo 

Lipeikos menų 

mokyklos  

bendruomenė 

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 

Ilgalaikės programos  

„Pokyčiai, pokyčių valdymo mokykloje  

galimybės ir iššūkiai“ 

II modulio praktinis užsiėmimas 

„STEAM ugdymas – patarimai ir idėjos“ 

Trukmė: 6 val. 

Vasario 13 d. 

9.00 val. 

Šaukėnų Pūtvio-

Putvinskio gim-

nazija 

Lektorės: 

VIRGINIJA VALANČAUSKIENĖ,  

biologijos mokytoja metodininkė;   

RASMA TURAUSKIENĖ,  

fizikos vyresnioji mokytoja 

Šaukėnų Pūtvio-

Putvinskio  

gimnazija 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Užsienio kalbų mokymo (si) gerosios patirtys: į-

vairių strategijų taikymas siekiant efektyvaus už-

sienio kalbų mokymo (si)“  

II modulio seminaras 

„Individualios ir nuolatinės pažangos stebėjimas ir 

fiksavimas. Duomenų kaupimas ir bendrinimas 

Google diske ir anketų kūrimas“ 

Vasario 14 d.  

10.00 val. 

Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba 

Lektorė: 

 KRISTINA MOCKUTĖ, 

Užvenčio Šatrijos Raganos  

gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

Užsienio kalbų 

(anglų, vokiečių, 

rusų) mokytojai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

 

 Technologijų mokytojų  

metodinio būrelio užsiėmimas 

• dėl olimpiados organizavimo 

• kiti klausimai 

Vasario 14 d.  

14.00 val.  

Nuotolinė Zoom  

platforma 

Organizatorius: 

AISTĖ ČEPULIENĖ, 

technologijų mokytojų 

 metodinio 

 būrelio pirmininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos  

tarnybos metodininkė 

Technologijų  

mokytojai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

Ilgalaikė programos 

 „Lyderystės kultūros kūrimas šiuolaikinėje  

mokykloje“ 

I modulis-seminaras 

„Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti? Vidinės  

dalykinės komunikacijos modeliai ir būdai  

organizacijoje“ 

Trukmė: 6 val. 

Vasario 14 d.  

10.00 val. val.  

Kelmės  

specialioji  

mokykla 

 

Lektorė: 

Lidija Laurinčiukienė 

Kelmės  

specialiosios  

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 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Ilgalaikė programa 

„Mikrovaldiklių panaudojimo galimybės  

ugdymo procese“ 

Tęsinys 

Vasario 14, 15 d. 

10.00 val. 

J. Graičiūno  

gimnazija 

Lektorius: 

ALGIRDAS BARANČIUKAS, 

Jono Graičiūno gimnazijos  

informatikos mokytojas  

metodininkas 

Informatikos  

mokytojai 

Išduodamas pažymėjimas  

Kaina 3,00 Eur. 

 

Ilgalaikės programos  

„Mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

atnaujintas programas ir kuriant sąlygas mokytis 

kiekvienam vaikui“  

I modulio seminaras 

,,Įtrauktis bendrojo lavinimo mokykloje.  

Edukacinės erdvės ir priemonės reikalingos 

 įtraukčiai“ 

Vasario 15 d.  

val.  

Kelmės  

specialioji  

mokykla 

 

Organizatorė:  

SILVA VAŠKEVIČIENĖ, 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimna-

zijos direktoriaus pavaduotoja ug-

dymui 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos  gimna-

zijos  

bendruomenė 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

Seminaras - pasiruošimas renginiui  

„Judėjimo ir šokio karštinė“ 

Trukmė: 6 val. 

Vasario 15 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

„Aukuro“ 

 pagrindinė  

mokykla 

Lektorės: 

JOVITA ŽAKARIENĖ, 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

mokyklos šokio mokytoja  

metodininkė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  

pedagogai,  

pradinių klasių 

mokytojai, 

sveikatos  

specialistai, šokio 

mokytojai, kūno 

kultūros  

mokytojai 

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 

Gerosios patirties seminaras 

“Neapykantos kalba pradinėse klasėse:  

įveikime žaismingai“ 

Trukmė: 6 val.  

Vasario 15 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

„Kražantės“  

progimnazijoje 

ASTA TRIJONIENĖ,  

Kelmės „Kražantės“ socialinė  

pedagogė 

Kelmės ir  

Jurbarko rajono 

socialiniai  

pedagogai 

Pažymėjimo kaina: 1 Eur. 

Išduodamas pažymėjimas 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Mini mokymai 

„Priekabiavimo ir smurto darbo aplinkoje  

probleminiai aspektai ir darbuotojų teisės“  

Trukmė: 2 val.  

Vasario 15 d.  

10.00 val.  

Nuotoliniai 

 

Lektorius: 

MINDAUGAS SLAVINSKAS, 

teisininkas 

Lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“, 

 Elvyravos  

pagrindinės  

mokyklos,  

Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos 

bendruomenės 

Išduodamas pažymėjimas 

Dalyvio kaina 2.80 Eur.  

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

 

Ekonomikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas: 

Diskusija dėl mokinių projektinės veiklos  

vykdymo. 

Vasario 22 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė Zoom  

platforma 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

metodinio būrelio pirmininkas 

Ekonomikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Šokio pamokos „receptai““ 

II modulis 

„Pamokoje taikomų ugdymo (si) metodų  

parinkimas“  

Trukmė: 12 val. 

Vasario 23 d. 

11.00 val. 

Kelmės  

„Aukuro“ 

 pagrindinė  

mokykla 

Lektorės: 

JOVITA ŽAKARIENĖ, 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

mokyklos šokio mokytoja  

metodininkė, 

GINTARĖ GUŽELIENĖ,  

Pakražančio gimnazijos šokio  

mokytoja 

Pradinių klasių ir 

šokio  

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 

KITI RENGINIAI 

Projektas ,,Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra sutei-

kiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir  

pagrindines kompetencijas“ (40 akad. val.) 

„Kognityvinė treniruotė dirbantiems“ arba „Kaip 

išlaikyti šviesų protą ir mąstymą, taikyti efektyvias 

problemų sprendimo ir užduoties atlikimo  

strategijas savo darbe?“ 

Vasario  

07, 14, 21, 28 

16 val. 

Nuotolinė Zoom  

platforma 

Dr. AIDA ŠIMELIONIENĖ, 

psichologė   

„Kražantės“  

progimnazijos ir  

Švietimo  

pagalbos tarnybos 

bendruomenė 

Dalyvauja užsiregistravusieji  

pirmame mokymų seminare sausio 

mėnesį 

PARODOS 

PARODA 

RESPUBLIKINIS/TARPTAUTINIS BENDROJO 

LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ  

SOCIALINIS – PAŽINTINIS,  

PATYRIMINIS-KŪRYBINIS PROJEKTAS   

 „SVAJOJU BŪTI...“ 

2023-01-04  iki 

2023-03-31. 

Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazi-

jos interneto sve-

tainėje 

https://uzvenciogi

mnazija.site/ ir 

Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos 

interneto svetai-

nėje 

https://kelmespt.lt 

Projektą organizuoja:  

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos  

Raganos gimnazija ir Kelmės švie-

timo pagalbos tarnyba 

Projekto idėjos autorė Kelmės rajo-

no Užvenčio Šatrijos Raganos gim-

nazijos socialinė pedagogė metodi-

ninkė,  

karjeros konsultantė   

DALIA ORLAKIENĖ 

Respublikos ir už-

sienio bendrojo 

lavinimo mokyklų 

mokiniai, moky-

tojai, švietimo 

pagalbos specia-

listai ir karjeros 

specialistai (kon-

sultantai), pade-

dantys 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 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI 

Vokiečių kalbos konkursas 

Vasario 2 d. 

9.00 val.  

Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba  

Organizatorius: 

DAIVA STONIENĖ 

Kelmės r. savivaldybės administra-

cijos švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė; 

Rajono vokiečių kalbos mokytojų 

metodinis būrelis 

Ugdymo įstaigų  

6-10 (I-II)  

klasių mokiniai 

Dalyvių sąrašus siųsti iki sausio 31 

d.  

 

el. p.:  

vida.barauskiene@kemespt.lt 

 

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Lietuvos mokinių matematikos  

olimpiada 

Trukmė: 4 val. 

Vasario 7 d. 

9.00 val. 

Švietimo  

pagalbos 

 tarnyba 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba; 

IRINA KASPARIENĖ, 

matematikos metodinio būrelio  

pirmininkė 

9-10/I-IV klasių  

mokiniai 

 

Registracija iki vasario 3 d. 

el. p.  

sniegina.urbutiene@kelmespt.lt  

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas 

Vasario 10 d.  

9.00 val. 

Jono Graičiūno 

gimnazija 

Organizatorius: 

DAIVA STONIENĖ 

Kelmės r. savivaldybės administra-

cijos švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė; 

Jono Graičiūno gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojos 

Ugdymo įstaigų  

5-8, 9-12 (I-IV)  

klasių mokiniai 

Dalyvių anketas siųsti 

 iki vasario 6 d.  

el. p.:  

vida.barauskiene@kemespt.lt 

 

32-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada  

(10–12 / II–IV gimnazijos kl.) 

Vasario 23 d. 

9.00 val. 

Švietimo  

pagalbos 

 tarnyba 

JANINA KAŽDAILIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba; 

JŪRATĖ MAZILIAUSKIENĖ, 

Istorijos metodinio būrelio  

pirmininkė 

10–12 / II–IV 

 klasių mokiniai 

Registracija iki vasario 17 d. 

el. p.  

janina.kazdailiene@kelmespt.lt   

 

28-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo  

olimpiada (III–IV gimnazijos kl.) 
Vasario 24 d. 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

metodinio būrelio pirmininkas 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

III–IV klasių  

mokiniai 
 

Kelmės rajono ugdymo įstaigų  

6 klasių mokinių muzikos, dorinio ir socialinių  

įgūdžių ugdymo viktorina 

„ATRASK SAVO PASAULĮ – 5“  

Vasario 28 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

„Aukuro“  

pagrindinė  

mokykla 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

m-klos muzikos mokytoja  

metodininkė  

LAIMA DAUNIENĖ,  

etikos mokytoja metodininkė  

VILMA VIPARTIENĖ,  

tikybos mokytoja metodininkė 

DAIVA ADOMAITIENĖ,  

socialinė pedagogė metodininkė 

DALIA KANČIAUSKIENĖ; 

Kelmės švietimo pagalbos  

tarnyba 

Kelmės rajono 

pagrindinių  

mokyklų ir  

gimnazijų 6 kl. 

mokiniai 

Renginio dalyviai registruojasi el. 

paštais: kancauske@gmail.com,  

laimadad@gmail.com,  

vilmavipart@gmail.com  

iki 2023 m. vasario 22 d. 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono bendrojo ugdymo  

mokyklų 3–4 klasių mokinių raštingiausio mokinio 

konkursas  

Kovo 14 d. 

9.00 val. 

Kelmės  

„Kražantės“  

Organizatoriai: 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės „Kražantės“ progimnazija, 

Kelmės rajono pradinių klasių  

Kelmės rajono 

bendrojo  

ugdymo  

mokyklų 3–4  

Registracija iki vasario 10 d. 

el. p.  

edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt  

mailto:sniegina.urbutiene@kelmespt.lt
mailto:vida.barauskiene@kemespt.lt
mailto:janina.kazdailiene@kelmespt.lt
mailto:kancauske@gmail.com
mailto:laimadad@gmail.com,
mailto:vilmavipart@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
mailto:edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

progimnazija mokytojų metodinis būrelis klasių  

mokiniai 

Kelmės rajono bendrojo ugdymo  

mokyklų 3–4 klasių mokinių matematikos  

olimpiada 

Balandžio 4 d. 

9.00 val. 

Kelmės  

„Kražantės“  

progimnazija 

Organizatoriai: 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės „Kražantės“ progimnazija, 

Kelmės rajono pradinių klasių  

mokytojų metodinis būrelis 

Kelmės rajono 

bendrojo  

ugdymo  

mokyklų 3–4  

klasių  

mokiniai 

Registracija iki kovo 20 d. 

el. p.  

edita.dzvankauskiene@kelmespt.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. 

Meno terapijos užsiėmimai mokiniams. 
Visą mėnesį 

Psichologės 

Sniegena Urbelienė, 

socialinė pedagogė 

Milda Krauzienė 

Mokiniai  

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos  

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 
Visą mėnesį 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 
Mokiniai, tėveliai  

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų  

konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų 

parinkimo klausimais 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė 

Mokiniai, tėveliai  

Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialistams  

specialiojo ugdymo ir kt. klausimais 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai 

Tėveliai,  

pedagogai,  
 

mailto:edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Korekcinis darbas su vaikais, turinčiais kalbėjimo ar 

kalbos sutrikimų 
Antradieniais 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 
Vaikai  

Mokinių sutrikusių pažintinių procesų korekcijos  

pratybos 
Trečiadieniais 

Specialioji pedagogė 

Liuda Bartkuvienė 
Mokiniai  

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų  

metodinių būrelių pasitarimuose 

Data ir laikas tiks-

linami 

Socialinė pedagogė 

Milda Krauzienė 

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė. 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

  

Pažymų dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrini-

mo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos eg-

zaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo inst-

rukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams 

ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi porei-

kių rengimas. 

Vasario mėnesį 

Direktorė 

Laura Šumskienė  

Specialioji pedagogė 

Liuda Bartkuvienė. 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

  

2023 m. veiklos plano rengimas. Vasario mėnesį Tarnybos specialistai   

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus  

vyr. specialiste Daiva Stonienė. 

Data ir laikas tiks-

linami 
Tarnybos specialistai   

Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą 

„Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai“ 
Vasario mėnesį 

Socialinė pedagogė 

Milda Krauzienė 

 

Tėveliai  

Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos  

vaiko gerovės komisijos posėdyje 

Data ir laikas tiks-

linami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės tarpinstitucinės  

darbo grupės posėdyje 

Data ir laikas tiks-

linami 

Direktorė 

L. Šumskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės šeimos 

komisijos posėdyje 

Data ir laikas tiks-

linami 

Direktorė 

L. Šumskienė 
  

Dalyvavimas atvejos vadybos posėdžiuose, 

sudarant pagalbos planą šeimai. 

Data ir laikas tiks-

linami 

Direktorė 

L. Šumskienė 
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Neformaliojo švietimo suaugusiųjų skyriaus ir 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 

susirinkimas. 

Data ir laikas tiks-

linami 

Direktorė 

L. Šumskienė 
  

 


