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Kelmės rajono dailės mokytojų metodinio
būrelio užsiėmimas:
pranešimas „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas
dailės pamokose“;
pranešimas „Spalvinių gebėjimų ugdymas
remiantis dailininkų tapybos pavyzdžiais ir ne
tik“;
pranešimas „Užrašinės gaminimas“;
dėl Kelmės rajono ugdymo įstaigų 5-12 klasių
mokinių edukacinės kilnojamos piešinių parodos
„Pažinkime Kelmės kraštą“ organizavimo.

3 d.
9.00 val.
SMC

IRENA ARLAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ,
Liolių pagr. m-klos dailės
vyr. mokytoja,
DIANA BALTRUŠAITIENĖ,
Vidsodžio pagr. m-klos
dailės mokytoja,
MILDA JUCEVIČIENĖ,
„Aukuro“ pagr. m-klos
dailės vyr. mokytoja

Dailės
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Išankstinė registracija
iki kovo 30 d. el. p.
asta.trijoniene@kelmesmc.lt.
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Gerosios patirties seminaras
„Praktiniai kalbos patarimai pedagogams“
Trukmė: 6 akad. val.

4 d.
10.00 val.
„Kražantės“
prog-ja

Kelmės rajono rusų kalbos mokytojų
metodinio būrelio pasitarimas
„Dėl rusų kalbos šventės organizavimo“

4 d.
9.00 val.
SMC

Seminaras
„Rusų (užsienio kalbos) žodyninio darbo
formų įvairovė“
Trukmė: 6 akad. val.

4 d.
10.00 val.
SMC

ALMA PAULAUSKIENĖ,
„Kražantės“ prog-jos lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė,
Lietuvių kalbos draugijos
Kelmės skyriaus pirmininkė,
Kelmės r. lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė,
ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ,
metodinio būrelio pirmininkė
NELI MANKO,
Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos
rusų kalbos mokytoja

„Kražantės“
prog-jos
pedagoginė
bendruomenė

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.

Rusų kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.

Rusų kalbos
mokytojai

Dalyvio mokestis 20,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Išankstinė registracija
iki balandžio 3 d. el. p.
vida.barauskiene@kelmesmc.lt

Išvyka į seminarą
„Švietimo naujovės ir iššūkiai
2018-aisiais metais“
Trukmė: 6 akad. val.

4 d.
10.00 val.
Akmenės
SMC

AUDRONĖ RAZMANTIENĖ,
LR ŠMM Pedagogų veiklos
skyriaus vyr. specialistė

Išvyka į LPMA respublikinę konferenciją
,,Švietimas šiandien:
pokyčiai, iššūkiai, aktualijos“

4 d.
10.00 val.
Vilkaviškio
Salomėjos Nėries
pagrindinė
mokykla

Jungtinė lektorių grupė

Ugdymo įstaigų
vadovai,
pavaduotojai

Ugdymo įstaigų
vadovai,
pavaduotojai

Organizatorė Kelmės SMC
direktorė Diana Razminienė.
Registracija iki kovo 30 d. el. p. kelmesmc@kelmesmc.lt pasirenkant
vieną iš dviejų renginių.
Bus organizuojama išvyka,
surinkusi didžiausią dalyvių
skaičių.
Dalyvio mokestis tikslinamas,
išduodami kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimai.
Transportu rūpinasi SMC.
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Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogų konferencija
„Žaidimai kviečia, moko, augina“
Trukmė: 6 akad. val.

5 d.
10.00 val.
Kelmės
kultūros
centras

Apvalaus stalo diskusija - gerosios patirties sklaida
„Mokinių skaitymo įgūdžių ugdymo problemos“
Trukmė: 6 akad. val.

5 d.
9.00 val.
„Kražantės“
prog-ja
310 kab.

Projekto „Lyderių laikas 3“
(09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) mokymai

6 d.
10.00 val.
SMC

Seminaras
„Integralus gamtos mokslų mokymas
5 – 8 klasėse“
Trukmė: 6 akad. val.

6 d.
10.00 val.
SMC

Gerosios patirties seminaras
„Skaitymo įgūdžių lavinimas įvairių
dalykų pamokose“
Trukmė: 6 akad. val.

6 d.
10.00 val.
Kražių
Žygimanto
Liauksmino
g-ja

Organizatoriai:
Kelmės r. PPT, Kelmės SMC,
Kelmės „Kūlverstuko“ l. – d.,
Kelmės r. savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
Atsakinga GILIJA GAJAUSKIENĖ,
Kelmės „Kūlverstuko“ l. – d.
logopedė, specialioji pedagogė
metodininkė
DALIA BALČIŪNIENĖ,
„Kražantės“ prog-jos,
informacinių technologijų
mokytoja metodininkė,
DANUTĖ EITMANTIENĖ,
istorijos mokytoja metodininkė
Organizatorė
IRENA JANUŠIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė
LAIMA ZDANAVIČIENĖ,
Akmenės gimnazijos chemijos vyr.
mokytoja, biologijos mokytoja
metodininkė

Respublikinio
ilgalaikio projekto
„Žaidimai moko“
dalyviai

Įvairių dalykų
mokytojai

Dalyvio mokestis 10,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Nebėra laisvų vietų!

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Išankstinė registracija
iki balandžio 3 d. el. p.
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt

Neformaliųjų
studijų dalyviai

Gamtos mokslų
mokytojai

Renginys nemokamas.
Papildoma informacija el .p.
irena.janusiene@kelme.lt.

Dalyvio mokestis 14,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Išankstinė registracija
iki balandžio 3 d. el. p.
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt

DALIA BALČIŪNIENĖ,
„Kražantės“ prog-jos,
Kražių Žygimanto Liauksmino g-jos
informacinių technologijų
mokytoja metodininkė

Kražių Žygimanto
Liauksmino g-jos
pedagoginė
bendruomenė

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
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Gerosios patirties seminaras
„Moralinių vertybių sklaida dorinio
ugdymo pamokose“
Trukmė: 6 akad. val.

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo
įstaigų pedagogų metodinė konferencija
„Mažais žingsneliais sveikatos link“
Trukmė: 6 akad. val.

Seminaras
„Kaip susigrąžinti kalbėjimosi ir
susikalbėjimo kultūrą į mokyklas?“
Trukmė: 6 akad. val.

11 d.
12.00 val.
SMC

12 d.
10.00 val.
Tytuvėnų
vaikų lopšelisdarželis

12 d.
10.00 val.
SMC

VILMA VIPARTIENĖ,
„Aukuro“ pagr. m-klos etikos
mokytoja metodininkė,
DAIVA ADOMAITIENĖ,
tikybos mokytoja metodininkė,
LAIMA TUNKEVIČIENĖ,
tikybos vyr. mokytoja

Dorinio ugdymo
(tikybos, etikos)
mokytojai

Organizatoriai:
Kelmės r. Tytuvėnų vaikų
lopšelis – darželis,
Kelmės SMC

Lietuvos
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai, pavaduotojai
ugdymui ir kiti
specialistai

TOMAS LAGŪNAVIČIUS,
psichologas, lektorius, Kauno jaunimo
mokyklos direktorius

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki balandžio 6 d. el. p.
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt.

Ugdymo įstaigų
direktoriai,
pavaduotojai arba
komandos

Išankstinė registracija atsiunčiant
dalyvio anketą iki balandžio 5 d.
el. p. tytuv.l.d@gmail.com.
Papildoma informacija teikiama tel.
(8 427) 56435, 8 684 12410 arba
el. p. stoskuviene@gmail.com.
Dalyvio mokestis 15,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Išankstinė registracija
iki kovo 30 d. el. p.
kelmesmc@kelmesmc.lt

Konferencija „Lingvistika – irgi poezija“:
iškiliam kraštiečiui prof. habil. dr. Albertui Rosinui
pagerbti

13 d.
11.00 val.
Šaukėnų
kultūros ir
amatų
centras

Organizatoriai:
Lietuvių kalbos draugijos
Kelmės skyrius,
Kelmės rajono savivaldybė,
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyrius,
VšĮ Kelmės Žemaitės viešoji
biblioteka,
Kelmės SMC,
Šaukėnų kultūros ir amatų centras,
Šaukėnų seniūnija

Įvairų dalykų
mokytojai,
kultūros įstaigų
darbuotojai,
TAU studentai,
moksleiviai,
bendruomenių
nariai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Papildoma informacija ir
registracija el. p.
daiva.stoniene@kelme.lt.
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Seminaras
„Profesinė etika ir ugdymo įstaigos mikroklimatas.
Kaip suderinti nesuderinamus dalykus?
Bendravimas ar bendradarbiavimas?“
Trukmė: 6 akad. val.

16 d.
13.00 val.
Šaukėnų
Vlado Pūtvio
Putvinskio
g-ja

EVALDAS KARMAZA,
psichologas, VšĮ „Vaiko namas“
vadovas
Organizatorius
PETRAS BARAKAUSKAS,

Seminaras
„Asmens duomenų apsaugos reikalavimai
ir jų užtikrinimas praktikoje“

17 d.
10.00 val.
SMC

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas.

UAB „Apertum“
jungtinė lektorių grupė.

Šaukėnų
Vlado Pūtvio Putvinskio
g-jos pedagoginė
bendruomenė

Renginys mokamas,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos
darbuotojai,
įstaigų vadovai

Papildoma informacija
tel. (8 427) 69 056.

PARODA

Pasakų personažų kaukių iš veltinio paroda
„Pasakos vaiko gyvenime“

Ekspozicija
veiks Kelmės
SMC
balandžio
3 – 6 dienomis

Autorės:
REDA MAČIŪNĖ ir JŪRATĖ BIMBIENĖ,
Kelmės lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ auklėtojos metodininkės

OLIMPIADOS, KONKURSAI, KITI RENGINAI, SKIRTI MOKINIAMS

Respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų
konferencija „NORIU ŽINOTI“

5 d.
10.00 val.
„Kražantės“
prog-ja

Organizatoriai:
Kelmės „Kražantės“ prog-jos
pedagogų organizacinė grupė,
Kelmės SMC

Pradinių klasių
mokytojai
ir mokiniai

Registracija iki kovo 26 d.
atsiunčiant dalyvio paraišką el. p.
linute.sim@gmail.com.
Papildoma informacija tel.
8 614 86 461.
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Respublikinė 1 – 4 klasių mokinių konferencija
„Aš, tėtis ir mama – besimokanti šeima“

Kelmės rajono ugdymo įstaigų 5 – 12 klasių
mokinių angliškų dainų konkursas

Kelmės rajono ugdymo įstaigų 5 – 8 klasių
mokinių gamtos mokslų olimpiada

Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1 – 12 klasių
mokinių kompiuterinio piešinio konkursas –
virtuali
paroda „Draugas šalia tavęs“

Kelmės rajono 7 – 8 klasių mokinių anglų kalbos
konkursas „Protų mūšis“

Konferencijos organizatoriai:
Kelmės r. Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija,
Kelmės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras.
Konferencijos partneriai:
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius, Kelmės SMC.

1 – 4 klasių
mokiniai

Išankstinė registracija iki
balandžio 3 d. atsiunčiant
dalyvio paraišką el. p. e.anglickiene@gmail.com.
Papildoma informacija tel.:
8 612 72665, 8 600 75839.

12 d.
10.00 val.
Tytuvėnų g-ja

Kelmės r. Tytuvėnų g-ja,
Kelmės r. savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

5 – 12
(I – IV g)
klasių
mokiniai

Išankstinė registracija atsiunčiant
dalyvio anketa iki kovo 25 d. el. p.
genutekarpiniene@gmail.com.
Papildoma informacija
tel. 8 682 24968

13 d.
9.00 val.
SMC

ZITA BARAKAUSKIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė,
DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

5 – 8 klasių
mokiniai

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

Visi kūrybiniai
darbai bus
patalpinti
svetainėje www.kelmesmc.lt

Kelmės rajono socialinių pedagogų
metodinis būrelis, Kelmės SMC

1 – 12 klasių
mokiniai

balandžio
30 d.
25 d.
10.00 val.
„Kražantės“
prog-ja

„Kražantės“ progimnazijos
anglų kalbos mokytojos metodininkės
ILONA SEJŪNIENĖ,
NIJOLĖ BIELSKIENĖ,
Kelmės SMC

7-8 klasių
mokiniai

Išankstinė registracija
iki balandžio 10 d.
el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt

Darbai
siunčiami iki balandžio 16 d. el. p.
dalia.orlakiene@gmail.com.

Papildoma informacija
tel. 8 676 29955.
Išankstinė registracija
iki balandžio 20 d.
el. p. nbielskiene@gmail.com
Papildoma informacija
tel. 8 610 05366.
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Kelmės rajono ugdymo įstaigų I – II (9 – 10) klasių
mokinių ekonomikos žinių konkursas

Vokiečių kalbos šventė

V-oji Kelmės rajono ugdymo įstaigų
8-9 (I g) klasių mokinių istorijos olimpiada

Atsakingas metodinio būrelio
pirmininkas Nerijus Šarauskas.
Papildoma informacija
tel. 8 610 69613 ar el. p.

27 d.
9.00 val.
Jono
Graičiūno g-ja

Organizatoriai:
Kelmės rajono ekonomikos
mokytojų metodinis būrelis,
Kelmės SMC, Šiaulių universitetas

I – II (9 – 10)
klasių mokiniai

27 d.,
laikas
tikslinamas,
„Aukuro“
pagr. m-kla

DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė,
ASTA URBONAITĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
vokiečių kalbos mokytojai

1 – 12 klasių
mokiniai

Papildoma informacija
tel. (8 427) 69072 arba el. p.

27 d.
9.00 val.
SMC

Organizatorius
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos
Kelmės skyrius

8 – 9 (Ig)
klasių mokiniai

Išankstinė registracija
iki balandžio 21 d.
el. p. butevaldas@gmail.com.

sarauskas.nerijus@gmail.com

daiva.stoniene@kelme.lt.
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