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Kelmės r. savivaldybės
SMC direktoriaus
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įsakymu Nr. V–07

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)

2019 m. vasario mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

SEMINARAI / MOKYMAI / IŠVYKA
Naujas
Seminaras
„Savivaldaus mokymosi
organizavimas“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Naujas
Seminaras
„Z kartos ugdymo strategijos“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

11 d.
12.15 val.
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos

Lektorius:
AUDRONĖ ŠARSKUVIENĖ,
NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja, lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė

Kražių Žygimanto
Liauksmino gimnazijos
pedagoginė bendruomenė

Informacija:
vida.barauskiene@kelmesmc.lt arba
tel. (8 427) 51913

13 d.
11.00 val.
Liolių pagrindinės mokyklos

Lektorius:
AUDRONĖ ŠARSKUVIENĖ,
NMVA vadovaujančioji išorės
vertintoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Liolių pagrindinės
mokyklos pedagoginė bendruomenė

Informacija:
vida.barauskiene@kelmesmc.lt arba
tel. (8 427) 51913
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Seminaras
„Profesionalus muzikos mokymas
formaliojo ir neformaliojo švietimo
sistemoje: nuo teorijos iki praktikos“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Naujas
Seminaras
„Kaip pagerinti vaikų socialinį
elgesį“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Perkeliamas į kovo mėnesį
Seminaras
„Kūrybingumo ugdymas ir integravimas šiuolaikinėje mokykloje“

18 d.
10.00 val.
Užvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

Organizatorė:
JUDITA RUMBINIENĖ,
Užvenčio Šatrijos Raganos
gimnazijos muzikos skyriaus
vedėja, muzikos vyresnioji
mokytoja

20 d.
10.00 val.
J. Graičiūno
gimnazija

Lektorius:
RIČARDAS TOTORAITIS,
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas

20 d.
10.00 val.
SMC

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

Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Naujas
Seminaras
„Mokinių praktinių, pažintinių įgūdžių
formavimas biologijos, chemijos pamokų
ir neformaliojo ugdymo metu“.
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Naujas
Seminaras
LEGO Education motyvacinė ugdymo metodika ir priemonės pasaulio
pažinimo, matematikos, skaitymo, teksto suvokimo ugdymui pradinio ugdymo mokyklų moksleiviams
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.
Seminaras
„Šiuolaikinės fizinio rengimo
tendencijos“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

21 d.
10.00 val.
SMC

Jungtinė lektorių grupė

21 d.
13.00 val.
SMC

Lektoriai:
RIMANTAS BURNICKIS
Pardavimų vadovas
UAB „Baltic Orbis“

22 d.
10.00 val.
Kelmės „Kražantės“ progimn. salėje,
SMC

Lektorius:
ANDRIUS NORKUS,
krepšinio klubo „Šiauliai“ fizinio rengimo treneris, socialinių
mokslų daktaras

Kelmės rajono Užvenčio,
Šaukėnų ir Tytuvėnų gimnazijos

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija iki vasario 14 d. el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt arba
tel. (8 427) 51913

Įvairių dalykų mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija iki vasario 18 d. el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt arba
tel. (8 427) 51913

Įvairių dalykų mokytojai

Dalyvio mokestis 21,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija iki vasario 15 d. el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt arba
tel. (8 427) 51913.

Biologijos, chemijos
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija iki vasario 18 d. el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt arba
tel. (8 427) 51913

Pradinių klasių mokytojai

Kūno kultūros mokytojai,
pradinių klasių mokytojai,
ikimokykliniopiešmokyklinio ugdymo
mokytojai

Dalyvio mokestis 21,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija iki vasario 19 d. el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt arba
tel. (8 427) 51913.
Dalyvių skaičius ribotas!
Dalyvio mokestis 21,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija iki sausio 29 d. el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt arba
tel. (8 427) 51913.
Dalyvių skaičius ribotas!
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Perkeliami į balandžio mėnesį
Mokymai
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai“
Trukmė: 8 d. – 60 akad. val.
PASTABA: paskutiniai nemokami
mokymai

25, 26, 27, 28 d.
12.00 val.
SMC

Lektorės:
REGINA BUDRIENĖ,
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos logopedė-ekspertė,
JANINA URNIKIENĖ,
Šiaulių miesto pedagoginės
psichologinės tarnybos direktorė, psichologė

Įvairių dalykų mokytojai

Nemokama. Išduodamas KTP
Registracija iki vasario 15 d. el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt arba tel.
(8 427) 51913.

METODINIAI RENGINIAI
Kelmės rajono matematikos mokytojų
metodinė diena:
1. Matematikos olimpiados aptarimas;
2. Olimpiados nuostatų tikslinimas;
3. Darbo su gabiais mokiniais aptarimas;
4. Veiklų organizavimas.

19 d.,
10.00 val.
SMC

Organizatorė:
IRINA KASPARIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

20 d.,
10.00 val.

SIGITA ŠIAULENSKIENĖ,

Matematikos mokytojai

Dalyvavimas nemokamas. Išduodama
dalyvio pažyma. Registruotis iki vasario
15 d. tel. (8 427) 51913 arba el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt

Logopedai, specialieji
pedagogai

Dalyvavimas nemokamas. Išduodama
dalyvio pažyma. Registruotis iki vasario
18 d. tel. (8 427) 51913 arba el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt

Tikybos ir etikos
mokytojai

Dalyvavimas nemokamas. Išduodama
dalyvio pažyma. Registruotis iki vasario
18 d. tel. (8 427) 51913 arba el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt

Kelmės rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio užsiėmimas:
1. Pranešimas ,,Mokinių įsivertinimas ir refleksija per logopedines pratybas“ (D. Butkuvienė).
2. Pranešimas ,,Praktiniai Bendrųjų programų pritaikymo aspektai“. (L. Bartkuvienė).
3. Metodinės priemonė - ,,Rašyk linksmai.
Skirk ė-ie“ (D. Griciūtė)
4. Metodinės priemonės ,,Mokomės pavadinti
daiktus“ pristatymas. (D. Venckutė).
5. Metodinės priemonės skirtos specialiųjų poreikių mokiniams, mokyti matematikos pristatymas (L. Račkauskienė).
6. Einamieji klausimai
Trukmė: 3 akad. val.

Tikybos ir etikos mokytojų metodinio
būrelio užsiėmimas:
1. Pranešimas „Meditacijos elementai: gerosios patirties sklaida“ - L. Račkauskienė,

Organizatorius:

J. Graičiūno
gimnazija

metodinio būrelio pirmininkė,

21 d.
12.00 val.
SMC

Organizatorė:

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė
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Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos
tikybos mokytoja metodininkė.
2. 2019 m. I-ojo pusmečio veiklos aktualijos - N. Partauskienė, metodinio būrelio pirmininkė, Užvenčio Šatrijos Raganos ir Kražių
Žygimanto Liauksmino gimnazijų etikos, tikybos mokytoja metodininkė.
Trukmė: 3 akad. val.

IŠVYKOS

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
tarptautinis seminaras
„Building Multiple Pathways to
Effective Learning“
Trukmė: 6 akad. val.

Respublikinės teorinės - praktinės užsienio
(anglų, rusų, vokiečių) kalbų mokytojų
konferencijos
„Mokytojo ūgtis – mokinio ūgtis“
Trukmė: 8 akad. val.

18 d.
10.00 val.
Šiauliai J.
Janonio gimnazija Tilžės
g. 137

20 d.
9.30 val.
Raseinių r.
Nemakščių
Martyno
Mažvydo
gimnazijoje

Anglų kalbos mokytojai

Mokestis už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą 3 €, mokama vietoje.
Registracija nurodyta Jūsų asmeniniame
el. pašte arba
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdavUcyWQZDEN6vBxcnMsZGN6m
NjkN5Ai4vhD9AOOUfwBiww/viewform
Dėl išvykos ir transporto registruotis
el. paštu kelmesmc@kelmesmc.lt arba tel.
8 427 1106

Raseinių ir kaimyninių
rajonų bendrojo ugdymo
įstaigų užsienio kalbų
mokytojai.

Dalyvio mokestis – 8 Eur.
Išduodamas KTP
Registruojasi interneto svetainėje
www.rspt.lt skyrelyje „Registracija“.
Dėl išvykos ir transporto registruotis
el. paštu kelmesmc@kelmesmc.lt arba tel.
8 427 1106

Organizatoriai:

DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė

Organizatoriai:
Raseinių r. Nemakščių Martyno
Mažvydo gimnazijos užsienio kalbų
metodinės grupės mokytojai: Rasa
Danauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Reda Mėlinienė,
anglų kalbos vyresnioji mokytoja,
Virginija Bartkienė, rusų kalbos
mokytoja metodininkė ir Raseinių
rajono švietimo pagalbos tarnyba.

DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė
OLIMPIADOS/KONKURSAI
67-oji Lietuvos mokinių fizikos
olimpiada

1 d.
9.00 val.
Kelmės SMC

ZITA BARAKAUSKIENĖ
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir

7-8 kl. ir 9 –12 kl.
mokiniai

Registracija iki sausio 30 d.
el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt
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Kelmės rajono ugdymo įstaigų 6 klasių
mokinių muzikos, dorinio ir socialinių
įgūdžių ugdymo viktorina
„Atrask savo pasaulį – 4“

26-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos
olimpiada
Rajoninis rusų kalbinės veiklos
konkursas
„Dėk žodį prie žodžio rusiškai“

Lietuvos mokinių technologijų
olimpiada

12 d.
10.00 val.
„Aukuro“ pagrindinė mokykla

12 d.
9.00 val.
Kelmės SMC

13 d.
9.00 val.
J. Graičiūno
gimnazija

Vaikų piešinių konkursas

Nuo 14 d. iki
kovo 12 d.

„PIEŠIU TAUTINĮ KOSTIUMĄ“

Užvenčio vaikų
lopšelis-darželis

28-oji Lietuvos mokinių istorijos
olimpiada

26 d.
9.00 val.
Kelmės SMC

sporto skyriaus vyresn. specialistė
SNIEGINA URBUTIENĖ,
SMC metodininkė
Organizatoriai:
Kelmės „Aukuro“ pagr. m-klos
muzikos mokytoja metodininkė
LAIMA DAUNIENĖ,
etikos mokytoja metodininkė
VILMA VIPARTIENĖ,
tikybos mokytoja metodininkė
DAIVA ADOMAITIENĖ,
socialinė pedagogė metodininkė
DALIA KANČIAUSKIENĖ
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyresn. specialistė,
ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ, rajono
rusų kalbos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė,
VIDA BARAUSKIENĖ,
SMC pavaduotoja
VIJOLETA NORKUTĖ
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyresn. specialistė,
EDIKAS BARANAUSKAS,
metodinio būrelio pirmininkas

Registracija: renginio dalyviai
registruojasi el. paštais:
6 kl. mokiniai ir mokytojai

10-11 kl. mokiniai
6-10 kl. mokiniai

6-12 kl. mokiniai

Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelisdarželis

Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus
vaikai ir pradinių klasių
moksleiviai

DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyresn. specialistė,
JANINA KAŽDAILIENĖ,
SMC metodininkė

10–12 kl. mokiniai

kancauske@gmail.com.
laimadad@gmail.com,
vilmavipart@gmail.com

iki 2019 m. vasario 07 d. siųsdami
paraiškas

Registracija iki vasario 8 d.
el. p. daiva.stoniene@kelme.lt
el. p. sevelister@gmail.com

Informacija:
el. p. vijoleta.norkute@kelme.lt
Darbai siunčiami paštu Kelmės r. Užventis, P. Višinskio 10, LT 86343

iki vasario 14 d.
Informacija:
el. p. vgrazeviciene@gmail.com arba tel.
861647402

Registracija iki vasario 22 d.
el. p. janina.kazdailiene@kelmesmc.lt
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Šiaulių apskrities ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo
konkursas
„Ir žodžiai turi sparnus“

19 d.
10.00 val.
„Aukuro“ pagrindinė mokykla

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

1-4 kl. mokiniai

Registracija iki vasario 12 d.
atsiunčiant anketą el.p.
narbute38@gmail.com

5-12 kl. mokiniai,
istorijos mokytojai

Registracija iki vasario 11 d.
el. p. janina.kazdailiene@kelmesmc.lt

RENGINIAI
Pilietiškumo pamoka
„Partizanų generolas Jonas Žemaitis –
Vytautas“
Skirtas Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (LLKS)
Tarybos deklaracijos 70-mečiui ir Jono Žemaičio 110-osioms gimimo metinėms paminėti.

15 d.
9.00 val.
Kelmės krašto muziejus

Organizatoriai:
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyresn. specialistė;
istorijos mokytojų metodinis
būrelis;
JANINA KAŽDAILIENĖ,
SMC metodininkė
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