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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. gruodžio mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

SEMINARAI / MOKYMAI / IŠVYKA

2 d.
13.30 val.

Organizatorės:
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyresn. specialistė,
ASTA URBONAITĖ,
metodinio būrelio pirmininkė.

Vokiečių kalbos
mokytojai

Dalyvavimas nemokamas.
Informacija ir registracija
iki lapkričio 29 d.
tel.: 8 686 11992 arba el. paštu
asta.urbon@gmail.com

4 d.
14.00 val.
„Kražantės“
progimn.

Lektorius:
VAIDAS ARVASEVIČIUS, psichologas

„Kražantės“ progimnazijos
bendruomenė

Seminaras mokamas, išduodamas
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Lektorė:
EGLĖ MASALSKIENĖ,
psichologė

Įvairių dalykų mokytojai

Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

5 d.
9.30 val.
SMC

Gerosios patirties
seminaras

5 d.,
14.00 val.

Lektorė:
DIJANA BAKŠIENĖ,

Pradinių klasių mokytojai,
šokių mokytojai, kultūros

W. Gährte dovana vokiečių kalbos mokytojams išvyka į Rygą

Seminaras

„Vaikai ir aplinka. Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ypatumai“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val
LL3 mokyklų lyderystės renginys

„Kaip pažinti save?“

Dalyvavimas nemokamas.
Išduodamas KTP
Registruotis iki gruodžio 3 d.
tel.: (8427) 51913 arba el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt
Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
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„Folklorinis šokis nūdienos
kultūroje“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

MOKYMAI MOKYKLŲ
VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ NARIAMS, I diena
Trukmė: 2 d. – 16 akad. val.

Seminaras
„Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Gerosios patirties seminaras
„Individualios matematinio raštingumo pažangos aplanko metodikos kūrimo pristatymas. Jo pritaikymas rajono ugdymo įstaigose“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų etninė metodinė diena – sambūris
,,Graži puovas plunksneli žemaičiu žemėj...“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Kelmės KC
choreografijos salėje.

11 d.,
9.00 val.
SMC

Kelmės kultūros centro meno vadovė, choreografijos mokytoja metodininkė
Lektorė:
JANINA URNIKIENĖ,
Šiaulių miesto pedagoginės
psichologinės tarnybos direktorė,
psichologė

darbuotojai, šokių grupių
vadovai, NVŠ mokytojai

Raseinių ir Kelmės r. mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai

Registruotis iki gruodžio 3 d.
tel.: (8427) 51913 arba el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt
Registracija būtina:
https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/rengiami-mokymai-mokyklu-vaikogeroves-komisiju-nariams/22173
Pažymėjimai išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro.
Dalyvavimas mokymuose –nemokamas.
Mokymų dalyvių maitinimas apmokamas
projekto lėšomis

12 d.
12.00 val.
Kražių Ž.
Liauksmino
gimn.

Lektorė:
doc. dr. VIKTORIJA SIČIŪNIENĖ
LEU

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

Seminaras mokamas, išduodamas
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

12 d.
12 val.
Vidsodžio
pagr. mokykla

Organizatorius:
DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė.
Lektorė:
ASTA ZAVADSKIENĖ,
„Aukuro“ pagrindinės mokyklos
direktorė

Vidsodžio pargrindinės mokyklos bendruomenė

Išduodamas
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

12 d.
10.00 val.
Kelmės KC
fojė

Organizatoriai:
DALIA GEDMINIENĖ,
Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė,
REDA MAŽONAVIČIENĖ,
direktorės pavaduotoja ugdymui,
Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pedagogai,
EDITA DZVANKAUSKIENĖ,

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP.
Registracija ir papildoma informacija
apie etninę metodinę dieną teikia
Kelmės lopšelio-darželio direktorė
Dalia Gedminienė,
el. p. azuoliukas.kelme@gmail.com,
tel. 8 (427) 61217
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SMC metodininkė

Seminaras

„Individualios mokinio pažangos stebėsena mokykloje“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Gerosios patirties seminaras
„Pamokos planavimo, mokymo ir mokymosi, vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas, siekiant geresnių rezultatų“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Seminaras

„Vaikai ir aplinka. Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ypatumai“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

12 d.
14.00 val.
Pakražančio
gimn.

13 d.
12.00 val.
Vidsodžio
pagr. mokykla

17 d.
12.00 val.
Kražių Žygimanto
Liauksmino
gimn.

Organizatorius:
DIANA RAZMINIENĖ,
Lektorė:
OLIVIJA SARANIENĖ,
projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės savivaldybių kuratorė

Organizatorius:
DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė.
Lektorius:
VAIDAS MONKEVIČIUS,
Vidsodžio pagrindinės mokyklos
direktorius

Organizatorius:
DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė.
Lektorius:
VAIDAS ARVASEVIČIUS,
vedinis psichologas, šeimos santykių mokovas

Pakražančio gimnazijos
bendruomenė

Seminaras mokamas, išduodamas
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Vidsodžio pargrindinės mokyklos bendruomenė

Išduodamas
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bendruomenė

Seminaras mokamas, išduodamas
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

METODINIAI RENGINIAI
Lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojų metodinis pasitarimas:
 Būrelio veiklos planavimas (konkursai, olimpiados);
 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metodinės dienos
(2018-10-18,Vilnius) informacijos sklaida.

5 d.,
13.30 val.
SMC

Organizatorius:
ZENTA MAČIULAITIENĖ,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojai

Dalyvavimas nemokamas. Išduodama
dalyvio pažyma. Registruotis iki gruodžio
3 d. tel. (8427) 51913 arba el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
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Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas:
 Įstojimo į Lietuvos kūno kultūros mokytojų
asociaciją (LKKMA) svarstymas
 Kiti klausimai

Bandomasis vokiečių kalbos egzaminas
„Fit in Deutsch A1“

Istorijos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas:
 Pasiruošimas rajoninei pilietiškumo pamokai ,,1919 m Lietuvos Nepriklausomybės kovos ir pirmieji savanoriai Kelmės krašte“ .
 Kiti klausimai.

Geografijos mokytojų metodinio
būrelio pasitarimas:
 Metodinės dienos Ugdymo plėtotės centre
aktualijos (geografijos ugdymo turinio atnaujinimas)
 Gerosios patirties pranešimai: „Kūrybiškumas ir iniciatyvumas geografijos pamokoje“

10 d.
14.00 val.
SMC

Organizatorius:
KRISTINA GOTAUTIENĖ,
Metodinio būrelio pirmininkė;
EDITA DZVANKAUSKIENĖ,
SMC metodininkė

Kūno kultūros mokytojai

Dalyvavimas nemokamas. Išduodama
dalyvio pažyma. Registruotis iki gruodžio
7 d. tel. (8427) 51913 arba el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt

11 d.
11.00 val.
SMC

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

8 klasių mokiniai

Registracija ir papildoma informacija:
Daiva Stonienė, tel. (8427) 69072, el. paštu daiva.stoniene@kelme.lt

Istorijos mokytojai

Dalyvavimas nemokamas. Išduodama
dalyvio pažyma. Registruotis iki gruodžio
10 d. tel.: (8427) 51913 arba el. paštu
janina.kazdailiene@kelmesmc.lt

Geografijos mokytojai

Dalyvavimas nemokamas. Išduodama
dalyvio pažyma. Registruotis iki gruodžio
10 d. tel.: (8427) 51913 arba el. paštu
janina.kazdailiene@kelmesmc.lt

Logopedai,
spec. pedagogai.

Dalyvavimas nemokamas. Išduodama
dalyvio pažyma . Papildoma informacija
tel. (8 656) 49797 arba el. paštu
s.staneviciute@gmail.com

12 d.
13.00 val.
SMC

12 d.
14.00 val.
SMC

Logopedų – specialiųjų pedagogų
metodinė diena
 2018-2019 m. m. būrelio veiklos plano pristatymas. (S. Šiaulenskienė)
 Pranešimas „Specialusis ugdymas Pakražančio gimnazijoje“. (L. Rudaitienė)
 Pranešimas „Darbas su tėvais. Rekomendacijos tėvams“ (E. Gudauskienė).
 Pranešimas „Pirminis vaiko vertinimas pedagoginėje psichologinėje tarnyboje“. (J. Navickienė, L. Bartkuvienė)

Dorinio ugdymo mokytojų
metodinė diena:
 „Kalėdų dirbtuvės – kuriu, džiaugiuosi, dali-

Organizatoriai:
DANUTĖ EITMANTIENĖ,
„Kražantės“ progimnazijos istorijos
mokytoja, metodininkė, būrelio pirmininkė
JANINA KAŽDAILIENĖ,
SMC metodininkė
Organizatoriai:
ROMUTĖ PEŠELIENĖ,
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio
gimnazijos geografijos mokytoja,
metodininkė, būrelio pirmininkė
JANINA KAŽDAILIENĖ,
SMC metodininkė

12 d.
10.00 val.
Pakražančio
gimnazija

Organizatoriai:
SIGITA ŠIAULENSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė
LORETA RUDAITIENĖ
Pakražančio gimnazijos logopedė –
spec. pedagogė

13 d.
12.00 val.
SMC

Organizatoriai:
LAIMA TUNKEVIČIENĖ,
J. Graičiūno gimnazijos tikybos

Dorinio ugdymo
mokytojai

Dalyvavimas nemokamas. Išduodama
dalyvio pažyma. Registruotis iki gruodžio
11 d. tel.: (8427) 51913 arba el. paštu
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nuosi“
 Paskaita ,,Mokytojų dvasinis tobulėjimas“,
lektorius Dekanas Mindaugas Grigalius.
Tarptautinis sakralinės muzikos
konkursas:

„Skrisk, giesmele“

Kelmės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų
bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupių bendrojo ugdymo mokyklose
kūrybinių darbų paroda
„Papuošk Kalėdų eglutę“

14 d.,
10.00 val.,
Šaukėnų
kultūros ir
amatų centras
Nuo gruodžio
17 d. iki
sausio 7 d.
Pėsčiųjų takas šalia
Kelmės VMI

vyresn. mokytoja;
JURGITA SESELSKIENĖ,
„Kražantės“ progimnazijos tikybos
vyresn. mokytoja

edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio
gimnazija

Registracija ir papildoma informacija el.
paštu violvalan@yahoo.com arba
tel.: 861456452
iki gruodžio 1 d.

Solistai, duetai, vokaliniai
ansambliai

Parodos organizatoriai:
 Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
 Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis.
 Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras.
Papildomą informaciją suteiks metodinio būrelio pirmininkė Zita Monstavičiūtė tel. 861460706.
Eglutės puošiamos gruodžio 17 dieną nuo 10.00 iki 17.00 val.

IŠVYKOS
Gerosios patirties seminaras
„Gerosios patirties sklaida: bibliotekų kaita
ir iššūkiai“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

13 d.
10.00 val.
Anykščiai

Organizatorius:
VILMA DICHAVIČIENĖ,
Kelmės r. bibliotekininkų draugijos
pirmininkė;
Lektoriai: jungtinė grupė

Bibliotekų darbuotojai

Išduodamas
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

KITI RENGINIAI
Seminaras

„Projektinė veikla – galimybė ugdyti
kūrybiškumą ir XXI amžiaus įgūdžius.
„Erazmus+“ programa suaugusiųjų
švietimo sektoriui“

6 d.
10.00 val.
SMC

Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.
Seminaras

„Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reforma nuo
2019-01-01 ir 2018 m. aktualijos

13 d.
10.00 val.
SMC

Organizatoriai:
DIANA RAZMINIENĖ,
Kelmės SMC direktorė;
VIDA BARAUSKIENĖ,
Kelmės SMC pavaduotoja
Organizatorius:
PETRAS BARAKAUSKAS,
teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Lektorė:

Mainų programos
„Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos
patirtimi“ Erasmus+
projekto dalyviai
Vadovai, buhalteriai, personalo specialistai, darbo
užmokesčio skyrių
darbuotojai

Išduodamas KTP

Informaciją teikia
PETRAS BARAKAUSKAS,
teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis
specialistas
tel.: (8 427) 69056
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(darbai, kuriuos reikia padaryti dar
2018 m.)“
Trukmė: 1 d. – 8 akad. val.
Seminaras

„Socialinių emocijų kompetencijų ugdymas mokykloje“
paskutinis susitikimas
Trukmė: 3 d. – 24 akad. val.

VIDA ŠEDUIKYTĖ

13 d.
9.30 val.
„Kražantės“
progimnazija

Lektorė:
REDA KUNICKIENĖ,

Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

8 687 32694

Įvairių dalykų
mokytojai

Informacija
tel. (8 427) 611 84 arba el. paštu
info@kelmesppt.lt
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