PATVIRTINTA
Kelmės r. savivaldybės
SMC direktoriaus
2019 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr. V–18

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. balandžio mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

SEMINARAI / MOKYMAI

Seminaras - Pasiruošimas
„Judesio ir šokio karštinė“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

3 d.
13.00 val.
„Aukuro“
pagrindinė
mokykla

Lektorė:
JOVITA ŽAKARIENĖ

Choreografijos mokytojai, šokių būrelių
vadovai, pradinių klasių mokytojai, ikimokyklinių ugdymo
įstaigų darbuotojai

Seminaras
„Vaiko teisių apsauga:
turinys, prasmė ir iššūkiai“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

8 d.
14.00 val.
SMC

Lektorė:
DOVILĖ ŠAKALIENĖ,
visuomenės veikėja

Socialiniai pedagogai,
socialiniai darbuotojai, klasių vadovai

Vokiečių kalbos konferencija
„Mein persönlicher Beitrag für die
bessere Zukunft“

12 d.
12.00 val.
Kelmės
kultūros
centras

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

6-12 klasės

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 5191
iki balandžio 1 d.
Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 5 d.
Papildoma informacija
tel. (8 427) 69072.
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyresn. specialistė

1

kalbos vyresn. mokytoja
NIJOLĖ VENGELIENĖ,
„Kražantės“ progimnazijos vokiečių
kalbos vyresn. mokytoja

ATŠAUKTAS
Seminaras
„Pradinių klasių mokinių argumentavimo gebėjimų ugdymas pasaulio
pažinimo kontekste“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.
ATŠAUKTAS
Seminaras
,,Ankstyvosios intervencijos modelio
ir S.M.A.R.T. tėvystės įrankio naudojimas ugdymo įstaigos VGK veikloje“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

18 d.
13.00 val.
SMC

Lektoriai:
Doc. dr. RITA MAKARSKAITĖ –
PETKEVIČIENĖ, VU, Filosofijos fakultetas, Ugdymo mokslų institutas,
Doc. dr. AUŠRA ŽEMGULIENĖ,
VU, Filosofijos fakultetas, Ugdymo
mokslų institutas

18 d.
9.00 val.
SMC

Organizatoriai:
PPT,
VITALIJA MONKIENĖ,
JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ

Naujas!
Gerosios patirtie seminaras
„3D panaudojimas gamtos mokslų
pamokose“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

23 d.
10.00 val.
Pakražančio
gimnazija

Lektorės:
IRENA BANEVIČIŪTĖ,
Tytuvėnų gimnazijos biologijos
mokytoja metodininkė.
ILONA KYBARTAITĖ,
Pakražančio gimnazijos matematikos
ir informacinių technologijų vyresnioji
mokytoja

Seminaras
(perkeltas iš kovo mėn.)
,,Kūrybiškumo ugdymas teatriniais
metodais“
(metodika ir praktika darbui su vaikais
šokio ir teatro pamokose)
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

23 d.
12.00 val.
Kelmės
kultūros
centras

Lektorė:
JOLITA MERINIENĖ,
Klaipėdos karalienės Luizės
jaunimo centro teatro studijos ,,Aušra“
neformaliojo švietimo šokių vyresn.
mokytoja – choreografė

Seminaras
„Kokių naujovių į mokyklą atneša
integruotas ugdymas?“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

23 d.
11.00 val.
„Kražantės“
progimnazija

Lektoriai:
dr. SAULIUS ŽUKAS, RITA MIKELIONYTĖ ir kt.

Pradinių klasių
mokytojai

Dalyvio mokestis 21,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 12 d.

VGK nariai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 15 d.

Biologijos, chemijos,
fizikos mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 19 d.

Pradinių klasių mokytojai. Šokio, teatro
mokytojai.

Pradinių klasių
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 22 d.
Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
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iki balandžio 18 d.
Seminaras
Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas(is) 5–10 klasėse: integravimo galimybės, atidaus skaitymo ir rašymo
gebėjimų ugdymas
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

23 d.
11.00 val.
SMC

Seminaras
„Pagarbus bendravimas, streso ir
konfliktų valdymas“.
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

24 d.
9.30 val.
SMC

Seminaras
„Inovacijų taikymas rusų kalbos pamokose“.
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

24 d.
10.00 val.
SMC

Gerosios patirties seminaras
„Kokybiškų istorijos užduočių rengimo pagrindai. Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

25 d.
9.00 val.
Tytuvėnų
gimnazija

Seminaras
„Analitinis ir kūrybinis mąstymas.
Naujų elgesio modelių kūrimas“.
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Seminaras
„Tarptautiniai projektai ir programos: jų įtaka ugdymo kaitai“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

25 d.
9.30 val.
SMC

25 d.
9.00 val.
„Aukuro“ pagrindinė mokykla

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
V – X kl. lietuvių kalRegistracija el. paštu
bos ir literatūros
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
mokytojai
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 18 d.
Dalyvio mokestis 21,00 Eur.
Lektorė:
Išduodamas KTP
RITA MIKAILIENĖ,
Įvairių dalykų mokyRegistracija el. paštu
lektorė, konsultantė
tojams
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 22 d.
Dalyvio mokestis 21,00 Eur.
Lektorė:
Išduodamas KTP
NELI MANKO,
Rusų kalbos
Registracija el. paštu
Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos rumokytojai
vida.barauskiene@kelmesmc.lt
sų kalbos mokytoja metodininkė
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 22 d.
Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Lektorius:
Išduodamas KTP
EVALDAS BUTKUS
Registracija el. paštu
Istorijos mokytojas
Tytuvėnų gimnazijos istorijos mokytojanina.kazdailiene@kelmesmc.lt
jas metodininkas
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 19 d.
Dalyvio mokestis 21,00 Eur.
Lektorė:
Išduodamas KTP
RITA MIKAILIENĖ,
Įvairių dalykų mokyRegistracija el. paštu
lektorė, konsultantė
tojams
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 22 d.
Organizatoriai:
Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Kelmės r. savivaldybės
Ikimokyklinio bendroIšduodamas KTP
administracijos švietimo,
jo ugdymo įstaigų vaRegistracija el. paštu
kultūros ir sporto skyrius,
dovai, pavaduotojai, edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
„Kūlverstuko“ lopšelis-darželis,
mokytojai
arba tel. (8 427) 51913
Kelmės SMC
iki balandžio 23 d.
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Lektorė:
NIJOLĖ TOLEIKYTĖ,
„Baltų lankų“ vadovėliai projektų vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto
Švietimo akademijos lektorė

Seminaras
„Socialinių santykių kūrimas
su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.
Seminaras
„Dokumentų rengimas ir tvarkymas“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Mokymai
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai“
Trukmė: 8 d. – 60 akad. val.
PASTABA: paskutiniai nemokami
mokymai

25 d.
10.00 val.
Kelmės
specialioji
mokykla

Lektorė:
JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ,
Kelmės PPT vyr. socialinė pedagogė

25 d.
10.00 val.
SMC

Lektorė:
RASA ROCKINIENĖ,
UAB Klaipėdos apskaitos mokykla

23, 24, 25, 26
d.
10.00 val.
SMC

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

Kelmės specialiosios
mokyklos pedagoginė
bendruomenė

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP

Atsakingi už mokyklos dokumentų rengimą ir tvarkymą

Dalyvio mokestis 26,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 23 d.

Įvairių dalykų mokytojai

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

METODINĖ VEIKLA

Rajoninė jaunųjų skaitytojų
konferencija
,,Pasakos prasmė ir vaiko vaizduotė“

Rusų kalbos mokytojų metodinio
būrelio pasitarimas:
dėl rusų kalbos šventės organizavimo

Matematikos ir IT mini konferencija
„Matematika ir kitos įdomybės“

5 d.
10.00 val.
Kelmės r.
Tytuvėnų
gimnazija

10 d.
14 val.
SMC
16 d.
13.00 val.
„Aukuro“ pagr.
mokykla

Organizatorius:
Kelmės r. Tytuvėnų gimnazijos
organizacinė grupė

Organizatorius:
A. Ševeliovaitė, rusų kalbos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
Organizatoriai:
IRINA KASPARIENĖ,
„Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė; „Aukuro“ pagrin-

Kelmės r. ir Raseinių
r. mokyklų mokytojai
ir mokiniai, Kelmės
Žemaitės viešosios
bibliotekos
bibliotekininkės

Registracija į konferenciją vykdoma registruojantis el. paštu
tytuvenu.gimnazija@gmail.com
Informaciją apie konferenciją teikia
mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Vilija Volskienė tel. Nr.:
8 612 29627 arba 8 427 56273

Rusų kalbos
mokytojai

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

7 klasės mokiniai

Registracija iki balandžio 15 d.
13.00 val. el. paštu
irina.kaspariene@gmail.com
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dinė mokykla;
IRENA JANUŠIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vyresn. specialistė

Metodinę dieną
„Socialinių mokslų integravimo
galimybės“.
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

18 d.
9.00 val.
Vaiguvos Vlado Šimkaus
pagrindinė
mokykla

Organizatoriai:
RAINOLDA DRUNGĖLIENĖ,
istorijos mokytoja metodininkė;
SIGUTĖ ANDRULIENĖ,
ekonomikos vyresnioji mokytoja;
IRENA ZELAPŪGIENĖ,
geografijos mokytoja metodininkė.

Socialinių mokslų
(geografijos, istorijos,
ekonomikos)
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Registracija iki balandžio 15 d.
el. paštu siguteda@gmail.com

Metodinė diena – seminaras

23 d.
10.00 val.
SMC

Jungtinė lektorių grupė

Logopedai ir specialieji pedagogai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur.
Išduodamas KTP
Atsakingas – metodinio ratelio
pirmininkė Sigita Šiaulenskienė
s.staneviciute@gmail.com
tel. 8 656 49797

Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos
respublikinė pradinių klasių mokinių ir
mokytojų konferencija
„NORIU ŽINOTI“

24 d.
10.00 val.
Kelmės
„Kražantės“
progimnazijoje

Organizatoriai:
Kelmės „Kražantės“ progimnazijos
mokytojų metodinė grupė,
Kelmės SMC

Pradinių klasių
mokiniai, mokytojai

Registracija ir kiti klausimai
tel. (8 614) 86 461

25 d.
10.00 val.
Kražių Ž.
Liauksmino
gimn.

Organizatoriai:
DAIVA NAVICKIENĖ,
Kražių Žygimanto Liauksmino
gimnazijos technologijų mokytoja,
EDIKAS BARANAUSKAS,
Tytuvėnų gimnazijos technologijų
mokytojas, metodinio būrelio
pirmininkas

Kelmės ir Raseinių
rajonų technologijų
mokytojai

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

Kelmės r. ugdymo
įstaigų lietuvių kalbos
mokytojai

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

Metodinė diena
„Technologijų ugdymas – naujos idėjos, nauji kūrybiniai darbai“.
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

Metodinė diena – seminaras

30 d.
13.00 val.
SMC

Jungtinė lektorių grupė
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iki balandžio 29 d.
IŠVYKOS
Išvyka – seminaras
,,Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka
netradicinėje aplinkoje“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

24 d.
10.00 val.
Joniškio
Aušros
gimnazija

ATŠAUKTA
Išvyka – seminaras
„Naujausios maisto gamybos technologijos ir biotechnologijos“
Trukmė: 1 d. – 6 akad. val.

26 d.
Klaipėdos
valstybinės
kolegijos

Organizatoriai:
KRISTINA GOTAUTIENĖ, kūno
kultūros mokytojų būrelio pirmininkė,
EDITA DZVANKAUSKIENĖ,
Kelmės SMC metodininkė
Organizatorius:
EDIKAS BARANAUSKAS,
Tytuvėnų gimnazijos technologijų
mokytojas, metodinio būrelio
pirmininkas

Kelmės r. kūno
kultūros mokytojai

Išduodamas KTP
Registracija
www.semiplius.lt
nuo balandžio 1 d.

Technologijų
mokytojai

Išvykimo laikas ir vieta bus
patikslinta.

1-12 klasių mokiniai

Papildoma informacija
tel. (8 676) 29922
Dalia Orlakienė

3-4 klasių mokiniams

Registracija iki kovo 28 d.
el. paštu irena.janusiene@kelme.lt

OLIMPIADOS/KONKURSAI/PARODOS

Piešinių konkurso paroda
„Žodžio galia“

Nuo kovo 6 d.
Rajono ugdymo įstaigose

Nacionalinis mokinių raštingumo konkursas „Mažasis diktantas“ 3-4 kl.

1 d.
9.00 val.
SMC

Organizatorės:
socialinių pedagogų metodinio būrelio
pirmininkė, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vyresn. socialinė
pedagogė
DALIA ORLAKIENĖ;
Kelmės r. pedagoginės psichologinės
tarnybos socialinė pedagogė
JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ;
Vidsodžio pagrindinės mokyklos
socialinė pedagogė metodininkė
JURGITA CIKANAVIČIENĖ;
„Kražantės“ progimnazijos socialinė
pedagogė metodininkė
LAIMA KAREIVIENĖ;
Kelmės specialiosios mokyklos
socialinė pedagogė
ASTA TRIJONIENĖ.
IRENA JANUŠIENĖ
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
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sporto skyriaus vyresn. specialistė
Kelmės rajono ugdymo įstaigų
I – II (9 – 10) klasių mokinių
ekonomikos žinių konkursas

4 d.
9.00 val.
J. Graičiūno
gimnazija

Kelmės rajono mokinių konkursas
,,Išmaniųjų mūšis“
(naudojant skaitmenines technologijas)

5 d.
9.30 val.
Užvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

Respublikinės socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų
ar organizuotų renginių planų paroda
„KURIAME IR DALINAMĖS“

Leidiniai bus
eksponuojami
svetainėje
http://www.kel
mesmc.lt
nuo birželio
15 d.

Organizatoriai:
NERIJUS ŠARAUSKAS
ekonomikos mokytojų metodinis būrelio pirmininkas, Kelmės SMC, Šiaulių
universitetas
Organizatoriai:
IRENA ZALEPŪGIENĖ,
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos
geografijos mokytoja metodininkė;
IRMANTAS IVANAUSKAS,
LAURYNAS GIEDRIMAS,
MILVYDAS KNYZELIS,
INESA BIČKOVAITĖ,
JONAS ŽADEIKIS,
2015 metų Užvenčio Šatrijos Raganos
gimnazijos abiturientai.

Organizatoriai:
Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų
mokymo centras,
Kelmės rajono socialinių pedagogų
metodinis būrelis

I – II (9 – 10)
klasių mokiniai

9 (Ig) klasių mokiniai

Socialiniai pedagogai,
dirbantys respublikos
švietimo, pagalbos ir
ugdymo įstaigose

Atsakingas metodinio būrelio
pirmininkas Nerijus Šarauskas.
Papildoma informacija
tel. (8 610) 69613 ar el. paštu
sarauskas.nerijus@gmail.com

Registracija el. paštu:
irena.zalepugiene@gmail.com,
iki kovo 29 d.
Informacija tel. (8 612) 94988

Priemones parodai, jų aprašymus ir
dalyvio korteles siųsti nurodytais
elektroninio pašto adresais iki
2019 m.
balandžio 30 dienos:
metodinių priemonių nuotraukas su
aprašymais –
dalia.orlakiene@gmail.com,
papildoma informacija
tel. 8 676 29922;
renginių planus su aprašymais siųsti
– laima.kareiviene@kelmesmc.lt,
papildoma informacija
tel. 8 682 56957;
užsiėmimų planus su aprašymais
siųsti – 22jomeka@gmail.com,
papildoma informacija
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tel. 8 682 25805.

Kelmės rajono ugdymo įstaigų vaikų
žaidimas – viktorina
„Kelionė pas Gudrutį 2019“

18 d.
10.00 val.
„Kūlverstuko“
lopšelisdarželis

Organizatorius:
„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio
pedagoginė bendruomenė

Ikimokyklinukai ir
priešmokyklinukai

Registruotis
iki balandžio 16 dienos
tel. 861460706 arba el.p.
z.monstaviciute@gmail.com

KITI RENGINIAI

W. Gährte paskaita
„Schulsystem in Deutschland“,
„Die Freizeit der Deutschen Jugendlichen“

11d.
10.00 val.
Šaukėnų Putvio Putvinskio
gimnazija

„Rajoninė vokiečių kalbos šventė"

12d.
10.00 val.
Kelmės kultūros centras

Naujas!
„Šeimos narių vaidmenys“
(kokybinio tyrimo apžvalga)

17 d.
9.00 val.
Kražių
Žygimanto
Liauksmino
gimnazija

DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė,
ASTA URBONAITĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
VILMA KAKTYTĖ,
vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistė,
ASTA URBONAITĖ,
metodinio būrelio
pirmininkė, vokiečių klb. mokytoja
VITA MILKINTAITĖ,
vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
VIOLETA TRUNCIENĖ
vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Organizatoriai:
Kelmės r. PPT, Kelmės r.
mokyklų psichologai, Kražių
Žygimanto Liauksmino gimnazija

8-12 klasių rajono
mokiniai

Papildoma informacija
tel. (8 427) 69072
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyresn. specialistė

1-12 klasės

Papildoma informacija
tel. (8 427) 69072
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyresn. specialistė

Kelmės r. psichologai
ir mokiniai

Registracija el. paštu
edita.dzvankauskiene@kelmesmc.lt
arba tel. (8 427) 51913
iki balandžio 15 d.
Papildoma informacija
tel. (8 427) 69072
DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės
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administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyresn. specialistė
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