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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)

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

Renginys

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

SEMINARAI / KONFERENCIJOS / EDUKACINĖS IŠVYKOS
Seminaras
„Gerosios patirties sklaida: brandos darbas,
IGMK“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

12 d.
13.00 val.
SMC

Lektorė:
LAIMA ZDANAVIČIENĖ, Akmenės gimnazijos chemijos vyr.
mokytoja, biologijos mokytoja
metodininkė

Seminaras
„Mokinių žinių vertinimas ir įsivertinimas.
Asmens pasiekimų ir pažangos stebėjimas“
Trukmė: 2 d. – 18 akad. val.

22-23 d.
10.00 val.
SMC

Lektorė: MRU docentė dr.
GINTAUTĖ ŽIBĖNIENĖ,
knygos „Šiuolaikinė didaktika“ bendraautorė

Seminaras
„,,eTwinning“ programa pradedantiesiems
vartotojams“

22 d.
13.00 val.
SMC

Lektorės:
AURELIJA DIRGINČIENĖ,
Šiaulių ,,Juventos“ progimna-

Biologijos, chemijos
mokytojai

Dalyvio mokestis 15,00 Eur,
išduodamas KTP.
Papildoma informacija
tel. (8427) 51913 arba el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt

Įvairių dalykų
mokytojai

Seminaras nemokamas,
išduodamas KTP. Už pažymėjimą
1,00 Eur. Dalyvių skaičius – ribotas.
Papildoma informacija
tel. (8427) 51913 arba el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt

Ikimokyklinio, prieš- Seminaras nemokamas. Sėkminmokyklinio ir pradigai išklausę pranešimus ir atlikę
nio ugdymo pedago- praktinę užduotį (per 10 d. užregi1

Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Seminaras
„Gabių vaikų ugdymas pagrindinio ugdymo
koncentruose“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

29 d.
10.00 val.
SMC

Respublikinis mokytojų andragogų forumas
„Suaugusiųjų mokymas(is): nuo kokybės iki
efektyvumo“
Trukmė: 1 d. – 8 akad. val.

30 d.
10.00 val.
SMC

Seminaras
„Audiovizualinių medijų raštingumas“
I dalis
Trukmė: 1 d. – 18 akad. val.

30 d.
10.00 val.
Kelmės PRC

Nauja!
Edukacinė išvyka
,,Tarpukario pradžios mokykla“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.
Gerosios patirties seminaras
„Mūsų – Jūsų patirtis siekiant asmeninės
pažangos“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

30 d.
10.00 val.

Žalpių kraštotyros muziejus

31 d.
9.00 val.
Tytuvėnų
gimnazija

zijos pradinių klasių mokytoja metodininkė,
programos ,,eTwinning“ ambasadorė Šiaulių regione.
DIANORA ČEPULĖ,
Šiaulių jėzuitų pradinės mokyklos mokytoja,
programos ,,eTwinning“ mentorė.

gai

Organizatorius:
Švietimo, kultūros ir sporto
skriaus vyr. specialistė
DAIVA STONIENĖ, SMC

Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos,
gamtos mokslų mokytojai (dirbs atskiruose moduliuose)

Organizatorė
DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė

Respublikos suaugusiųjų bendrojo lavinimo įstaigų mokytojai,
vadovai, pagalbos ir/ar
kiti specialistai.

Lektorė:
SKAISTĖ VALUTIENĖ,
Kelmės PRC fizikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Organizatoriai:
DANA EITMANTIENĖ,
istorijos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė,
JANINA KAŽDAILIENĖ,
metodinio būrelio kuratorė

Organizatoriai:
Tytuvėnų gimnazijos
matematikos mokytojai

Kelmės PRC bendruomenė

stravę projektus) dalyviai gaus
DALYVIO PAŽYMĖJIMĄ.
Registracija iki spalio 19 d.
https://www.etwinning.net/lt/pub/
preregister.cfm ir el. paštu: adirginciene@gmail.com
Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas KTP.
Papildoma informacija
tel. (8427) 51913 arba el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt

Dalyvio mokestis 8,00 Eur,
išduodamas KTP.
Papildoma informacija ir
registracija tel. (8427) 61106 arba
el. paštu kelmesmc@kelmesmc.lt
Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas KTP.

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas KTP.
Istorijos mokytojai

Išvykimas 9.30 val. iš aikštelės
prie Kelmės bažnyčios.
tel. (8427) 51913 arba el. paštu
janina.kazdailiene@kelmesmc.lt

Matematikos
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas KTP.
Papildoma informacija
tel. (8601) 26414 arba el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt
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METODINIAI RENGINIAI

Prevencinis renginys
,,Būk stiprus ir atsakingas“,
skirtas Lietuvos kariuomenės šimtmečiui
paminėti
Planuojama trukmė – 2 val.

Metodinė diena:
„Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkų ir narių
metodinė diena“
„Užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių
pirmininkų ir narių metodinė diena“

Vokiečių kalbos savaitė

Etnokultūrinis renginys
„EINA SAULELĖ APLINKUI DANGŲ“
Planuojama trukmė – 2 val.
Tarptautinio vokiečių kalbos egzamino DSD1 diplomų teikimas
Rajono mokinių diskusija apie užsienio kalbų mokymąsi.
Renginys rajono mokiniams ir visuomenei „Tas, kuris nemoka svetimų
kalbų, nesuptanta ir savosios“ (J. V.
Gėtė)

11 d.
12.00 val.
Kelmės miesto
Draugystės parkas

Organizatoriai:
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
specialistė;
DALIA ORLAKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė;
ANDRĖJUS RALOVĖCAS
KASP Prisikėlimo apygardos 6osios 605 LKP vadas kapitonas.

18 d.
10.00 val.
UPC Vilnius

Organizatoriai:
Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, SMC

24 d.
10.00 val.
„Kražantės“
progimnazija
aktų salė (II
aukštas)
23 d.
11.00 val.
Jono Graičiūno
gimnazija
23 d.
12.00 val.
Jono Graičiūno
gimnazija
23 d.
16.00 val.
Kelmės Algirdo
Lipeikos menų
mokykla

Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojų
metodinė grupė:
ASTA ŽIČKIENĖ,
ALMA PAULAUSKIENĖ,
IRENA KASPARAVIČIENĖ
Atsakingi:
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
specialistė,
ASTA URBONAITĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

6-10 klasių mokiniai
Kelmės ugdymo įstaigų
mokytojai,
pagalbos mokiniui
specialistai

Užsienio ir lietuvių
kalbos mokytojai

5–8 klasių
mokiniai
6-10 klasių mokiniai

Registracija el. paštu
laima.kareiviene@kelmesmc.lt
arba tel. 8682 56957
iki spalio 10 d.
Papildoma informacija
tel. (8 676) 29922 arba el. paštu
dalia.orlakiene@gmail.com
Renginio programa bus išsiųsta į
ugdymo įstaigas.
Norintys vykti registruojasi SMC
tel. (8427) 51913 arba el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt
iki spalio 5 d.
Susidarius grupei bus vežami organizuotai.
Registracija el. paštu
alma.moto@gmail.com arba tel.
8615 56316
iki spalio 19 d.
Nuostatai bus išsiųsti į
mokyklas.
Papildoma informacija
tel. 8686 11992.
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29–30 d.
Kaimo turizmo
sodyba

„O kaip vokiškai?“

Kalbinės veikla 5-6 klasių mokiniams „Vokiečių kalbos mokomės
kartu“

Seminaras
,,Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir
mokyklos darbuotojų veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje“
Trukmė: 1 d. – 8 akad. val.

KITI RENGINIAI

3 d.
8.45 val.
SMC

Organizatoriai:

Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras

Savivaldybių administracijų švietimo padalinių
mokyklų administracijos,
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų, bendrojo ugdymo
įstaigų, profesinio ugdymo įstaigų administracijos
atstovai, mokyklų vaiko
gerovės komisijos nariai,
mokytojai, švietimo pagalbos specialistai

Seminaras nemokamas. Išduodamos Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centro pažymos.
Pasiteirauti: UAB „Mokymai ir
konsultavimas“ projektų koordinatorė Enrika Pečiulionytė tel. +370
613 81021, el. p
enrika@mkonsultavimas.lt
Iš vienos mokyklos gali registruotis
2 atstovai.
Registracija nurodyta asmeniniuose
el. paštuose
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