PATVIRTINTA
Kelmės r. savivaldybės
SMC direktoriaus
2017 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. V - 61

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)

2017 m. rugsėjo mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

Savivaldybių
kultūros
administratoriai

Dalyvio mokestis
60,00 Eur,
išduodamas
kvalifikacijos
tobulinimo
pažymėjimas.
Papildoma informacija
tel. (8427) 51912.

SEMINARAI

Seminaras
„Kultūros valdymo kaitos
veiksniai ir kryptys“
Trukmė: 2 d. - 12 akad. val.

20–21 d.
11.00 val.
Kelmės r.
Skogolio km.,
Tytuvėnų sen.,
Kelmės raj.
Poilsiavietė „Sedula“

Organizatoriai:
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos švietimo,
kultūros ir sporto skyrius,
Kelmės rajono savivaldybės
suaugusiųjų mokymo centras, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“

METODINIAI UŽSIĖMIMAI
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Kelmės rajono informacinių technologijų
mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

12 d.
13.00 val.
SMC

ALGIS VENCKŪNAS,
metodinio būrelio pirmininkas,
SNIEGINA URBUTIENĖ,
SMC metodininkė

Informacinių
technologijų mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono biologijos ir chemijos
mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
pranešimas „Brandos egzaminų rezultatai.
Praktinės patirties sklaida“;
pranešimas „Valstybinis brandos egzaminas.
Kelias link 100–tuko“;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

13 d.
13.00 val.
SMC

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
VIRGINIJA
VALANČIAUSKIENĖ,
Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio
g-jos biologijos mokytoja
metodininkė,
VILMA PETRIKIENĖ,
Užvenčio Šatrijos Raganos g-jos
biologijos mokytoja
metodininkė,
JUSTINA ZALECKIENĖ,
Tytuvėnų g-jos
chemijos mokytoja
SNIEGINA URBUTIENĖ,
SMC metodininkė

Biologijos ir chemijos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono vokiečių kalbos
mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

14 d.
14.00 val.
SMC

VITA MILKINTAITĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
KRISTINA GEDVILIENĖ,
SMC metodininkė

Vokiečių kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono dailės mokytojų metodinio
būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

14 d.
14.00 val.
SMC

IRENA ARLAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
ASTA TRIJONIENĖ,
SMC metodininkė

Dailės mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.
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Kelmės rajono technologijų mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

18 d.
14.00 val.
SMC

ALBINA RIMŠIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
ASTA TRIJONIENĖ,
SMC metodininkė

LINA MAJAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
VIJOLETA NORKUTĖ,
Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vyr. specialistė,
DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė

Technologijų
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Anglų kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono anglų kalbos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
pranešimas „Kelmės rajono valstybinio anglų
kalbos egzamino rezultatų analizė“;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

19 d.
14.00 val.
SMC

Kelmės rajono socialinių pedagogų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
Pranešimas „Vaikų socializacija vasaros metu
„Aukime kartu“;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

20 d.
12.00 val.
SMC

DALIA KANČIAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
ASTA TRIJONIENĖ,
SMC metodininkė

Socialiniai pedagogai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono matematikos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

21 d.
13.00 val.
SMC

SVAJŪNAS RASICKAS,
metodinio būrelio pirmininkas,
SNIEGINA URBUTIENĖ,
SMC metodininkė

Matematikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.
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Kelmės rajono geografijos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

21 d.
13.00 val.
SMC

RAIMONDA
NAVAKAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
ASTA TRIJONIENĖ,
SMC metodininkė

Geografijos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono dorinio ugdymo
(tikybos ir etikos)
mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
pranešimas „SLURS programa: integracija ir aktualumas“;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas.

21 d.
14.00 val.
SMC

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
KRISTINA GEDVILIENĖ,
SMC metodininkė

Dorinio ugdymo
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

25 d.
14.00 val.
SMC

RAINOLDA DRUNGĖLIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
RIMA SERVIENĖ,
J. Graičiūno g-jos istorijos
mokytoja metodininkė,
VIOLETA KUČINSKIENĖ,
Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio
g-jos istorijos mokytoja
metodininkė,
ASTA TRIJONIENĖ,
SMC metodininkė

Istorijos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono istorijos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
metodinės priemonės ,,Skaitymo strategijų taikymas istorijos pamokose“ pristatymas;
įspūdžiai iš šventinio minėjimo–konferencijos
„1917 metų Lietuvių konferencija Vilniuje“;
pranešimas „Valstybinio istorijos egzamino analizė“;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.
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Kelmės rajono pradinių klasių mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
Metodinių rekomendacijų mokytojams dėl pradinio
ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo
programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
pristatymas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas.

25 d.
14.00 val.
SMC

JŪRATĖ GOTAUTIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
ASTA TRIJONIENĖ,
SMC metodininkė,
LIUDA BARTKUVIENĖ,
Kelmės PPT,
„Aukuro“ pagr. m-klos
specialioji pedagogė metodininkė

Pradinių klasių
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono kūno kultūros mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas.

25 d.
14.00 val.
SMC

KRISTINA GOTAUTIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
KRISTINA GEDVILIENĖ,
SMC metodininkė

Kūno kultūros
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono rusų kalbos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas.

Nukeliamas į
28 d.
13.00 val.
SMC

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
VIDA BARAUSKIENĖ,
SMC direktorės pavaduotoja

Rusų kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

26 d.
13.00 val.
SMC

EDITA BARŠIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
ERIKA GUDAUSKIENĖ,
Tytuvėnų g-jos logopedė,
specialioji pedagogė metodininkė,
LIUDA BARTKUVIENĖ,
Kelmės PPT,
„Aukuro“ pagr. m-klos
specialioji pedagogė metodininkė
ASTA TRIJONIENĖ,

Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų
pedagogų metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
pranešimas „Įvairių ugdymo metodų, būdų bei priemonių taikymas dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais. Gerosios patirties sklaida;
Metodinių rekomendacijų mokytojams dėl pradinio
ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo
programų pritaikymo ar individualizavimo moki-

Logopedai,
specialieji pedagogai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.
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niams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
pristatymas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

SMC metodininkė

Kelmės rajono fizikos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

26 d.
13.00 val.
SMC

RASA GABŠYTĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
SNIEGINA URBUTIENĖ,
SMC metodininkė

Fizikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Kelmės rajono ekonomikos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

27 d.
13.00 val.
SMC

NERIJUS ŠARAUSKAS,
metodinio būrelio pirmininkas,
SNIEGINA URBUTIENĖ,
SMC metodininkė

Ekonomikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

27 d.
14.00 val.
SMC

ALMA PAULAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
KRISTINA GEDVILIENĖ,
SMC metodininkė,
LIUDA BARTKUVIENĖ,
Kelmės PPT,
„Aukuro“ pagr. m-klos
specialioji pedagogė metodininkė

Lietuvių kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.

Kelmės rajono lietuvių kalbos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
pranešimas „Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo
aktualijos pagrindinėje mokykloje“;
įspūdžiai iš šventinio minėjimo–konferencijos
„1917 metų Lietuvių konferencija Vilniuje“;
Metodinių rekomendacijų mokytojams dėl pradinio
ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo
programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
pristatymas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.
Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;

27 d.
14.00 val.
SMC

ZITA MONSTAVIČIUTĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
KRISTINA GEDVILIENĖ,
SMC metodininkė
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2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.
Kelmės rajono ugdymo įstaigų vadovų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
pasidalijimas gerąja patirtimi „Dokumentų
reglamentavimas pagal naująjį Darbo kodeksą“;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

Nukeliamas į
29 d.
12.00 val.
SMC

Kelmės rajono mokytojų, atsakingų už profesinį
orientavimą, metodinio būrelio užsiėmimas
 2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
 2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
 2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

28 d.
13.00 val.
SMC

Kelmės rajono muzikos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

28 d.
14.00 val.
SMC





DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė

SNIEGINA URBUTIENĖ,
SMC metodininkė

RITA ČEKANAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
KRISTINA GEDVILIENĖ,
SMC metodininkė

Ugdymo įstaigų
vadovai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.
Pastaba. Su savimi
atsinešti naujai
patvirtintas tvarkas.

Mokytojai, atsakingi už
profesinį orientavimą

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Muzikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Renkamos dalyvių grupės į šiuos mokymus (informacija tel. (8 427) 51 912):


Pirmosios pagalbos mokymai



Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai



Higienos įgūdžių mokymai



Turizmo renginių vadovų mokymai saugos ir sveikatos klausimais
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