PATVIRTINTA
Kelmės r. savivaldybės
SMC direktoriaus
2018 m. balandžio 25 d.
įsakymu Nr. V-50

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)

2018 m. gegužės mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Diena,
laikas, vieta

Renginys

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI
Seminaras
„Mokyklos bendruomenės vaidmuo
formuojant mokyklos mikroklimatą.
Taisyklės ir ribos: nuo nurodymų iki susitarimų“
Trukmės: 6 akad. val.
Kūrybinės dirbtuvės
„Improvizacijos linoraižinio technika“
Trukmė: 6 akad. val.

3 d.
10.00 val.
SMC

4 d.
14.00 val.
KKC
Tradicinių amatų
centras

EVALDAS KARMAZA,
psichologas, VšĮ „Vaiko namas“
vadovas

IRENA ARLAUSKIENĖ,
Kelmės Jono Graičiūno g-jos dailės
mokytoja metodininkė

Įvairių dalykų
mokytojai, klasės
auklėtojai,
švietimo pagalbos
specialistai

Technologijų
mokytojai

Dalyvio mokestis 15,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Išankstinė registracija iki
gegužės 2 d. el. p.
kelmesmc@kelmesmc.lt.

Dalyvio mokestis 3,90 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
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Kelmės rajono anglų kalbos mokytojų
metodinis užsiėmimas
„Šiuolaikinė pamoka. Sėkmės link“

8 d.
14.30 val.
SMC

Edukacinė išvyka
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimų
lavinimas ir pilietiškumo ugdymas“
Trukmė: 6 akad. val.

8 d.
Šiaulių
lopšelis-darželis
„Pasaka“.
Išvykstama
8.10 val. nuo
savivaldybės.

Seminaras
„Gamtamokslinio ugdymo iššūkiai:
naujos kartos inovatorių ugdymas“
Trukmė: 6 akad. val.

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

Renginys atšaukiamas!
Seminaras
„Inkliuzinis (įtraukusis) ugdymas klasėje
ir mokymas bendradarbiaujant“
Trukmė: 6 akad. val.

9 d.
13.00 val.
SMC

11 d.
9.00 val.
SMC

11 d.
13.00 val.
SMC

Organizatorė
LINA MAJAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

Organizatorė
VIRGINIJA GRAŽEVIČIENĖ,
Užvenčio vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus pavaduotoja

Anglų kalbos
mokytojai

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Pranešėjų registracija
iki balandžio 27 d.,
dalyvių- iki gegužės 3 d.
el. p. linamajauskiene@gmail.com
arba tel. 8 614 74105
Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Išankstinė registracija iki
gegužės 3 d. el. p. edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt.

Vietų skaičius ribotas!
Šiaulių universiteto
mokslininkų grupė:
doc. dr. VIOLETA ŠLEKIENĖ,
doc. dr. GEDIMINAS VALIULIS,
doc. dr. SERGĖJUS RIMOVSKIS
ir kiti

Biologijos, chemijos,
fizikos,
geografijos ir
kitų dalykų
mokytojai

IRENA JANUŠIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistė

Tikslinė
projekto dalyvių
grupė

Dr. LINA MILTENIENĖ,
Šiaulių universiteto Specialiosios
pedagogikos katedros vedėja

Komandos arba
pavieniai pradinių
klasių mokytojai,
pagalbos mokiniui specialistai,
administracijos
atstovai

Seminaras nemokamas, išduodamas
Šiaulių TSI kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimas.
Išankstinė registracija
iki gegužės 7 d. el. p.
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt

Papildoma informacija
tel. (8 427) 69072.

Dalyvio mokestis 22,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Išankstinė registracija
iki gegužės 7 d. el. p.
asta.trijoniene@kelmesmc.lt
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Metodinė diena
„Prevencinė veikla ugdymo įstaigoje:
įgyvendintos idėjos“

Kelmės rajono pradinių klasių mokytojų
metodinė diena „Patirčių dėlionė“:
 atvira integruota pasaulio pažinimo, muzikos,
kūno kultūros pamoka „Pavasario karuselė“;
 apskirto stalo diskusija „Išgirdau, pamačiau,
dalinuosi“.

Atviros muzikos pamokos:





integruota muzikos ir fizikos pamoka
8 klasėje ,,Muzika ir garsas“;
muzikos pamoka 5 klasėje ,,Žaidžiame
dainą“;

11 d.
10.00 val.
SMC

DALIA ORLAKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
LAIMA KAREIVIENĖ,
Kelmės „Kražantės“ progimn.
socialinė pedagogė metodininkė,
JURGITA CIKANAVIČIENĖ,
Kelmės r. Vidsodžio pagr. m-klos
socialinė pedagogė metodininkė

16 d.
12.00 val.
„Aukuro“ pagr.
m-kla

Organizatorės
Kelmės „Aukuro“ pagr. m-klos pradinių klasių mokytojos
metodininkės:
ALDONA BAŠKIENĖ,
JŪRATĖ LAURUTIENĖ,
AUDRONĖ NARBUTIENĖ.
Moderatorė IRENA JANUŠIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistė

17 d.
9.30 val.
Šaukėnų
Vlado PūtvioPutvinskio gimn.

pamokų aptarimas.

Edukacinė išvyka
„Įvykiai ir dokumentai, lėmę Lietuvos istorinę raidą“

17 d.
Vilnius,
Kaunas.
Išvykstama
8.00 val. nuo
savivaldybės

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio
gimnazijos muzikos mokytojai metodininkai:
DIANA ASTRAUSKIENĖ,
AIDAS KALINČIKAS,
vyr. fizikos mokytojas
JONAS BALIUTAVIČIUS
Organizatorės:
RAINOLDA DRUNGĖLIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
DANUTĖ EITMANTIENĖ,
Kelmės „Kražantės“ progimn.
istorijos mokytoja metodininkė

Socialiniai
pedagogai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.

Pradinių klasių
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Organizatoriams ir pranešėjams
išduodamos metodinės veiklos
pažymos. Dalyvių ir pranešėjų
registracija iki gegužės 10 d.
atsiunčiant dalyvio anketą el. p.
asta.trijoniene@kelmesmc.lt.

Muzikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Išankstinė registracija
iki gegužės 14 d. el. p.
asta.trijoniene@kelmesmc.lt

Istorijos
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Išankstinė registracija iki
gegužės 11 d. el. p.
asta.trijoniene@kelmesmc.lt.

Vietų skaičius ribotas!
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Renginys atšaukiamas!
Seminaras–edukacinė išvyka
„Bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetencijų ugdymas, siekiant ugdymo įstaigos
kokybės vadybos gerinimo“
Trukmė: 6 akad. val.

18 d.
Kėdainiai

Organizatorė
DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė

Ugdymo įstaigų
direktoriai ir pavaduotojai

Dalyvio mokestis ~25,00 Eur,
išduodamas Kėdainių ŠPT
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimas.
Papildoma informacija
tel. (8 427) 61106.
Išankstinė registracija iki
gegužės 2 d. el. p.
kelmesmc@kelmesmc.lt.

Kelmės rajono ekonomikos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas:
2017-2018 mokslo metų pasiekimų analizė;
ekonomikos olimpiados, rajono mokyklų
ekonomikos žinių konkurso rezultatų aptarimas;
einamieji klausimai.

21 d.
13.00 val.
SMC

NERIJUS ŠARAUSKAS,
metodinio būrelio pirmininkas

Ekonomikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma

Seminaras
„Profesinė etika ir ugdymo įstaigos
mikroklimatas. Kaip suderinti nesuderinamus
dalykus? Bendravimas ar bendradarbiavimas?“
Trukmė: 6 akad. val.

21 d.
10.00 val.
Kelmės
„Kūlverstuko“
lopšelis-darželis

EVALDAS KARMAZA,
psichologas, VšĮ „Vaiko namas“
vadovas

Kelmės
„Kūlverstuko“
lopšelio-darželio
pedagoginė
bendruomenė

Renginys mokamas,
išduodami kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimai.

Seminaras
„Mokytojo emocinė būsena ir jos įtaka
klasės valdyme“
Trukmė: 6 akad. val.

22 d.
12.00 val.
Kelmės r.
Tytuvėnų gimn.

EVALDAS KARMAZA,
psichologas, VšĮ „Vaiko namas“
vadovas

Kelmės r.
Tytuvėnų
gimnazijos
pedagoginė
bendruomenė

Renginys mokamas,
išduodami kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimai.

KRISTINA PARADNIKĖ,
psichologė – psichoterapeutė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai





Seminaras
„Gabių vaikų atpažinimas ugdyme“
Trukmė: 6 akad. val.

24 d.
13.00 val.
SMC

Dalyvio mokestis 15,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Išankstinė registracija
iki gegužės 15 d. el. p.
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
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Edukacinė išvyka
„Asmeninės pažangos vertinimas“

Gerosios patirties seminaras
„Komandinio darbo skaitmeniniai įrankiai“
Renginys atšaukiamas!
Edukacinė išvyka
„Simono Daukanto pėdsakais“

Nauja!
Atvira vokiečių kalbos pamoka 2 klasėje
„Vadovėlio ,,Paul, Lisa & Co“ pilotavimas Lietuvos
mokyklose“

Iš gegužės 24 d.
nukeliamas į
birželio 5 dieną.
Anykščių
lopšelis –
darželis
„Eglutė“,
išvykstame 7.30
val. nuo savivaldybės

Organizatorė
EDITA BARŠIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

Logopedai,
specialieji
pedagogai

Dalyvio mokestis 1,00 euras,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registruotis iki gegužės 15 d.
el. p. barsienedita@gmail.com.
Vietų skaičius ribotas!

28 d.
13.30 val.
VšĮ KPRC

SKAISTĖ VALUTIENĖ,
VšĮ KPRC informacinių
technologijų mokytoja metodininkė

VšĮ KPRC
pedagoginė
bendruomenė

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

Lietuvių kalbos
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 euras,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Papildoma informacija
el. p. alma.moto@gmail.com.

Vokiečių kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas, išduodama dalyvio pažyma.
Papildoma informacija ir registracija
el. p. vilma.kaktyte@gmail.com.

29 d.
Papilė
Išvykimo
laikas ir vieta tikslinami.
30 d.
8.55 val.
Šaukėnų Vlado
PūtvioPutvinskio
gimn.

Organizatorė
ALMA PAULAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

VILMA KAKTYTĖ,
Šaukėnų Vlado PūtvioPutvinskio gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja
PARODOS

Kelmės rajono ugdymo įstaigų technologijų
mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda
„Čia mano Lietuva“

4-10 d.
Kelmės kultūros
centro Juozo Liaudanskio
dailės galerija
Parodos

Organizacinis komitetas:
ASTA TRIJONIENĖ, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro metodininkė;
EDIKAS BARANAUSKAS, Kelmės rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio
pirmininkas;
EUGENIJA BUIVYDIENĖ, Kelmės kultūros centro parodų ir tradicinių amatų koordina-
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atidarymas
4 d. 13.00 val.

Kelmės rajono ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių
kilnojamoji edukacinė piešinių paroda
„Pažinkime Kelmės kraštą“

Parodos
ekspozicijos eksponuojamos ugdymo įstaigose
pagal nustatytą
grafiką
nuo gegužės 7 d. iki
lapkričio 16 d.

Metodinių priemonių paroda
„Gyvenimo įgūdžių ugdymo įvairovė“

11 - 18 d.
SMC

torė.
Kūrybiniai darbai pristatomi į Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centrą iki
balandžio 30 dienos. Papildoma informacija tel. (8 427) 51912.
Organizatoriai:
Kelmės rajono dailės mokytojų metodinis būrelis, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų
mokymo centras, Kelmės miesto ir rajono seniūnijos.
Koordinatorės:
SMC metodininkė ASTA TRIJONIENĖ, tel. 8 427 51912,
metodinio būrelio pirmininkė IRENA ARLAUSKIENĖ, tel. 8 615 11982.
Parodos autorės Kelmės r. Vidsodžio pagrindinės mokyklos:
socialinė pedagogė metodininkė JURGITA CIKANAVIČIENĖ,
pradinių klasių mokytoja metodininkė ORESTA PETRULAITIENĖ.

OLIMPIADOS, KONKURSAI, ŠVENTĖS IR KITI RENGINAI, SKIRTI MOKINIAMS

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda
„Ačiū, kad esi šalia“, skirta Motinos dienai paminėti

Paroda veiks
gegužės 2-20 d.
Kelmės r.
Tytuvėnų gimn.

Respublikinė akcija – fotografijų paroda
„Mano gimtasis kraštas“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui paminėti

Parodos
atidarymas
gegužės 4 d.
10.00 val.
Užvenčio
bibliotekoje

Parodos iniciatorė ir
koordinatorė Kelmės r.
Tytuvėnų gimnazijos
Mockaičių skyriaus ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
REGINA
KASPARAVIČIENĖ

Respublikos
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikai,
pedagogai

Atvirukus siųsti iki
gegužės 1 d. į ugdymo įstaigą.
Papildoma informacija el. p.
regikas@gmail.com arba
tel. 8 620 79073

Organizatorius
Kelmės rajono Užvenčio
vaikų lopšelis-darželis

Respublikos
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo įstaigų
vaikai, pradinių
klasių mokiniai,
tėveliai,
pedagogai

Nuotraukos pristatomos iki balandžio 27 d. į
Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelį-darželį.
Papildoma informacija
tel. 8 427 57293, el. p. uzvenciodarzelis@gmail.com..
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Kelmės rajono pagrindinių mokyklų,
progimnazijos ir gimnazijų VIII-X klasių
mokinių konkursas „Matematikos protų mūšis“

8 d.
9.00 val.
Kelmės Jono
Graičiūno gimn.

Organizatoriai:
Kelmės Jono Graičiūno
gimnazija ir šios gimnazijos
matematikos mokytojos
ROMUTĖ KURMIENĖ ir
ASTA PLEIKIENĖ

Kelmės rajono pagrindinių mokyklų, gimnazijų
9–10 ar 11–12 klasių mokinių
„Informacinių technologijų konkursas“

8 d.
9.00 val.
Kelmės Jono
Graičiūno gimn.

Kelmės Jono Graičiūno
gimnazija ir šios gimnazijos
IT mokytojai

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų etninė šventė
„Kad tau dievs duot sveikatą i cibulių ežią...“ ,
skirta Lietuvos 100 – mečiui paminėti

Kelmės rajono pradinių klasių mokinių ir mokytojų
renginys „Augalų žavadienis“

16 d.
10.30 val.
Kelmės lopšelisdarželis
„Ąžuoliukas“

18 d.
9.30 val.
Tytuvėnų
Bridvaišio
ežero
pagrindinis
paplūdimys.
Vėliau piešiniai
bus eksponuojami
(iki

Šventės organizatorius Kelmės
lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“.
Koordinatoriai:
Kelmės lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ direktorė
DALIA GEDMINIENĖ,
pavaduotoja ugdymui
REDA MAŽONAVIČIENĖ,
meninio ugdymo pedagogė
DALIA DARGIENĖ
Šedbarų pradinės mokyklosdaugiafunkcio centro
direktorius
RAMŪNAS SADAUSKAS,
pradinių klasių vyresnioji
mokytoja
VIOLETA SINKIENĖ,
pradinių klasių mokytoja
metodininkė
JOLANTA URBELIENĖ, pradinių klasių muzikos
mokytoja
RITA PALTAROKIENĖ

VIII-X klasių
mokiniai

9–10 ar 11–12
klasių mokiniai

Dalyvių registracija iki
balandžio 27 d. (imtinai)
el. paštu
romute.kurmiene@jggimnazija.lt.

Dalyvių registracija iki
gegužės 4 d. (imtinai)
el. paštu
algirdas.baranciukas@jggimnazija.lt .

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo grupių
ugdytinių
kolektyvai bei pedagogai
1-4 klasių
mokiniai,
pradinių klasių
mokytojai,
Tytuvėnų
regioninio parko
specialistai

Išankstinė registracija atsiunčiant
dalyvio anketą iki gegužės 1 d. el. p.
azuoliukas.kelme@gmail.com.
Papildoma informacija teikiama
tel. 8 427 61 217.

Dalyvių registracija iki
gegužės 10 d. atsiunčiant dalyvio
paraišką el. p.
sedbaraidaugiafunkcis@gmail.com.
Papildoma informacija
tel. 8 692 90381.
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Kelmės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų
ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda
„Augalų žavadienis“

Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo ugdytinių žaidimas-viktorina
„Kelionė pas Gudrutį“

birželio 15 d.)
Tytuvėnų
regioninio parko
lankytojų centre

22 d.
10.00 val.
Kelmės r.
Užvenčio
kultūros centras

Organizatorės
Šedbarų pradinės mokyklosdaugiafunkcio centro
ikimokyklinių grupių
auklėtojos:
VIRGINIJA DAKTARIENĖ,
DIJANA KARPINIENĖ

Kelmės rajono
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikai,
pedagogai

Kelmės r. savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius,
Kelmės r. Užvenčio vaikų
lopšelis-darželis

Kelmės rajono
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo ugdytinių komandos

Darbus pristatyti iki gegužės
11 d. į Šedbarų pradinę mokyklą-daugiafunkcį centrą.
Koordinatorius – direktorius
Ramūnas Sadauskas,
tel. 8 615 11980, el. paštas
sedbaraidaugiafunkcis@gmail.com

Išankstinė registracija iki gegužės 15
d. el. p. vgrazeviciene@gmail.com.
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