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KELMĖS R. SAVIVALDYBĖS
S U A U G U S I Ų J Ų M O K Y M O C E N T R A S (SMC)

2017 m. kovo mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo folklorinių šokių seminaras
„Šokim, trypkim, linksmi būkim 2017“
Trukmė: 6 akad. val.

Gerosios patirties seminaras
„Kūno kultūros užsiėmimų vedimas
sporto salėje ir lauke“
Trukmė: 6 akad. val.

1 d.
13.00 val.
Kelmės
kultūros
centras

DIJANA BAKŠIENĖ,
Jono Graičiūno g-jos choreografijos
mokytoja metodininkė,
Kelmės kultūros centro meno vadovė

Pradinių klasių ir šokio
mokytojai,
kultūros įstaigų
darbuotojai,
NVŠ būrelių vadovai

Dalyvio mokestis 1,00 euras,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki vasario 28 d.
el.p. reveransas50@gmail.com.

14 d.
9.30 val.
Kelmės
„Kūlverstuko“
l./d.

ROMENA DRĄSUTIENĖ,
Raseinių l./d. „Liepaitė“
kūno kultūros pedagogė, praktikė,
Kelmės l./d. „Kūlverstukas“
priešmokyklinio ugdymo
pedagogės:
VIDA RAZMINAITĖ,
SILVA ŠLIOŽIENĖ

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai dėstantys kūno
kultūrą ir kūno kultūros
mokytojai, dirbantys
ikimokyklinio ugdymo
įstaigose

Dalyvio mokestis 1,00 euras,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki kovo 10 d. el. p.
kristina.gedviliene@kelmesmc.lt .
Papildoma informacija tel. 51913.
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Gerosios patirties seminaras
„Puodininkystė. Žiedimo pradmenys“
Trukmė: 6 akad. val.

15 d.
12.00 val.
Kelmės
krašto
muziejus

Dailės ir
technologijų
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 euras,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki kovo 10 d. el. p.
asta.trijoniene@kelmesmc.lt.
Mokestis už molį 1,00 euras.

GILMA PLŪKIENĖ,
Viekšnių g-jos vokiečių kalbos
mokytoja ekspertė, tarptautinio
Roberto Bošo fondo,
Vilniaus Getės instituto bei
ŠMM ruošta referentė

Istorijos, etikos, tikybos,
geografijos, gimtosios ir
užsienio kalbų
mokytojai, socialiniai
pedagogai

Dalyvio mokestis 20,00 eurų,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki kovo 14 d. el. p.
vida.barauskiene@kelmesmc.lt.
Registracija iki kovo 15 d. el.p.
vaiguvosmokykla@gmail.com
arba tel. 8 427 48183.
Dalyvio mokestis 1,00 euras,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki kovo 17 d. el. p.
kristina.gedviliene@kelmesmc.lt.
Papildoma informacija tel.
8 624 34418.

LINA UŽOMECKIENĖ,
Kelmės Algirdo Lipeikos menų
m-klos dailės vyresnioji mokytoja

Seminaras
„Debatų organizavimo metodika įvairių
dalykų pamokose“
Trukmė: 6 akad. val.

17 d.
11.00 val.
SMC

Nauja!
Poezijos pavasarėlio konferencija
„Gražiausia sekundė“
Trukmė: 6 akad. val.

21 d.
9.00 val.
Vaiguvos
Vlado
Šimkaus
pagr. m-kla

Vaiguvos Vlado Šimkaus
pagrindinė mokyklos pedagogų
organizacinė grupė

Kelmės rajono ugdymo
įstaigų 5 – 10 klasių mokiniai ir lietuvių
kalbos bei meninės
raiškos mokytojai

Nauja!
Seminaras - minėjimas
„Laiškai Marijai: kas šviečia iš savęs, savimi,
įtraukia ir kitus apšviesdamas“,
skirtas Šatrijos Raganos 140 – osioms gimimo
metinėms paminėti

23 d.
11.30 val.
Užvenčio
kraštotyros
muziejus

Jungtinė lektorių grupė.
Organizatorė
MILDA KNYZELIENĖ,
Užvenčio kraštotyros muziejaus muziejininkė.

Lietuvių kalbos,
istorijos,
pradinių klasių
mokytojai,
bibliotekininkai,
kultūros įstaigų
darbuotojai

ATVIRA PAMOKA

Atvira ekonomikos ir verslumo pamoka
IV klasėje „Fiskalinė (iždo) politika“

14 d.
8.55 val.
Jono
Graičiūno g-ja,
102 kab.

NERIJUS ŠARAUSKAS,
Jono Graičiūno gimnazijos
ekonomikos mokytojas

Ekonomikos ir verslumo
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki kovo 10 d. el.p.
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt
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METODINIAI UŽSIĖMIMAI

Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų
pedagogų metodinio būrelio užsiėmimas:
 tarptautinės logopedų dienos minėjimas;
 kiti einamieji klausimai.

6 d.
14.00 val.
Kelmės
mažasis
teatras

Organizatoriai:
Kelmės PPT specialistės,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyr. specialistė
DAIVA STONIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė
EDITA BARŠIENĖ

Nauja!
Kelmės rajono biologijos ir chemijos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas:
 filmuotos integruotos biologijos ir kūno kultūros pamokos „Raumenys – judėjimo
pagrindas“ stebėjimas ir aptarimas;
 kiti einamieji klausimai.

29 d.
14.00 val.
SMC

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
Liolių pagr. m-klos biologijos
vyresnioji mokytoja

Logopedai,
specialieji
pedagogai

Registracija iki kovo 2 d.
el.p. barsienedita@gmail.com

Biologijos ir chemijos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki kovo 27 d. el.p.
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt

OLIMPIADOS, KONKURSAI, PARODOS, KITI RENGINAI

29-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

1 d.
9.00 val.
SMC

Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyr. specialistės:
ZITA BARAKAUSKIENĖ,
RAIMONDA BLUŽIENĖ

9-12 klasių
mokiniai

Registracija iki vasario 27 d.
el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt
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Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkursas – paroda
„Sidabro vainikėlis“,
vietinis turas

Ekspozicija
veiks
kovo 1-10 d.
Kelmės
kultūros
centro Juozo
Liaudanskio
dailės
galerijoje

Konkurso – parodos organizatorius
Lietuvos liaudies kultūros centras.
Vietinio turo organizatoriai:
Kelmės r. savivaldybės švietimo,
kultūros ir sporto skyrius,
Kelmės kultūros centras,
Kelmės SMC

5-12 klasių
mokiniai

Darbai pristatomi iki vasario 28 d.
į Švietimo skyrių, 112 kabinetą.
Papildoma informaciją suteiks
vyr. specialistė Raimonda Blužienė
tel. (8 427) 69072.

Matematikos olimpiada

7 d.
9.00 val.
„Kražantės“
progimnazija

Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyr. specialistės:
IRENA JANUŠIENĖ,
RAIMONDA BLUŽIENĖ

3-4 klasių
mokiniai

Registracija iki kovo 3 d.
el. p. irena.janusiene@kelme.lt

6-8 klasių
mokiniai

Registracija iki kovo 17 d. el. p.
zita.barakauskiene@kelme.lt

7-8 klasių
mokiniai

Registracija iki kovo 17 d.
el. p. nbielskiene@gmail.com

5-7 klasių
mokiniai, gaunantys
socialinę pedagoginę
pagalbą

Papildoma informacija ir registracija iki kovo 17 d. el.p.
kancauske@gmail.com

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“

21 d.
9.00 val.
SMC

Anglų kalbos konkursas „Protų mūšis“

22 d.
10.00 val.
„Kražantės“
progimnazija

Respublikinės akcijos „Savaitė be patyčių“
prevencini renginys
„Būkim kartu – būkim draugai – 2“

22 d.
9.30 val.
Žemaitės
viešoji
biblioteka

Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyr. specialistės:
ZITA BARAKAUSKIENĖ,
RAIMONDA BLUŽIENĖ
Organizatorės
„Kražantės“ progimnazijos
anglų kalbos mokytojos:
NIJOLĖ BIELSKIENĖ,
VIOLETA GLIAUDIENĖ,
ILONA SEJŪNIENĖ
Organizatoriai:
Kelmės r. savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir sporto skyrius
,Kelmės rajono socialinių pedagogų
metodinis būrelis.
Kelmės r. savivaldybės Žemaitės
viešoji biblioteka, Kelmės SMC
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Rajoninė lietuvių kalbos viktorina
„Žodis žodį veja“,
skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti

23 d.
9.00 val.
„Aukuro“
pagr. m-kla

Rajoninė moksleivių teorinė-praktinė konferencija
„Vaikas vaikui: galiu padėti sau ir tau“

30 d.
10.00 val.
Užvenčio
Šatrijos
Raganos g-ja

Rajoninis angliškos dainos konkursas
„Legendos nemiršta"

31 d.
10.00 val.
Tytuvėnų g-ja

„Aukuro“ pagr. m-klos
lietuvių kalbos mokytojų
organizacinė grupė:
AUŠRA VAITKEVIČIENĖ,
DANUTĖ RAMANAUSKIENĖ,
VIRGINIJA BALABONIENĖ
Organizatorius
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija.
Partneriai:
Kelmės r. savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir sporto skyrius,
Kelmės r. savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Kelmės SMC
VIJOLETA NORKUTĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė,
GENUTĖ KARPINIENĖ,
Tytuvėnų g-jos anglų kalbos
mokytoja metodininkė

7-8 klasių
mokiniai

Registracija iki kovo 10 d.
el. p. vaitausra@gmail.com

5-12 klasių
mokiniai

Registracija atsiunčiant
dalyvio paraišką iki kovo 20 d.
el. p. info@uzvenciogimnazija.lt
Papildoma informacija tel.
(8 427) 57350.

5-8 ir 10-12
klasių mokiniai

Registracija iki kovo 15 d. el. p.
genutekarpiniene@gmail.com

Renkamos dalyvių grupės į šiuos mokymus (informacija tel. (8 427) 51 912):


Pirmosios pagalbos mokymai



Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai



Higienos įgūdžių mokymai



Turizmo renginių vadovų mokymai saugos ir sveikatos klausimais
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