PATVIRTINTA
Kelmės r. savivaldybės
SMC direktoriaus
2017 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. V - 99

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. lapkričio mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Renginys

Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

SEMINARAI / METODINĖS DIENOS
Metodinė diena
„Kolegų patirtis matematikos pamokose“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

2 d.
10.00 val.
SMC

Jungtinė lektorių grupė

Matematikos
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki spalio 30 d.
tel. (8 427) 51912. ar el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt.

Metodinė diena
„IT naudojimas pamokose:
gerosios patirties sklaida“
(3D klasės pristatymas, darbas su interaktyvia lenta)
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

2 d.
11.00 val.
Tytuvėnų g-ja

Organizatorė
DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė
Jungtinė lektorių grupė

Kelmės ir Kauno
rajonų biologijos,
chemijos mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki spalio 30 d.
tel. (8 427) 51912. ar el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt.
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Seminaras
„Emocinis dizainas ugdyme“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

VIRGINIJA SERVUTIENĖ,
psichologė

Liolių pagr. m-klos
ir Maironių
skyriaus
pedagoginė
bendruomenė

Renginys mokamas,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.

8 d.
9.00 val.
SMC

Organizatorius
PETRAS BARAKAUSKAS,
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos teisės ir personalo
skyriaus vyr. specialistas.
Viešųjų pirkimų tarnybos specialistų jungtinė lektorių grupė.

Asmenys, atsakingi
už viešųjų pirkimų
vykdymą įstaigoje

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Papildoma informacija ir
registracija tel. (8 427) 69056.
Kvota įstaigai – 1 klausytojas.

15 d.
9.00 val.
Kelmės Algirdo
Lipeikos menų m-kla

VIRGINIJA SERVUTIENĖ,
psichologė

Kelmės Algirdo
Lipeikos menų
m-klos pedagoginė
bendruomenė

Renginys mokamas,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.

15 d.
13.00 val.
Jono Graičiūno
g-ja

VIOLETA TRUNCIENĖ,
„Aukuro“ pagr. m-klos
vokiečių kalbos
mokytoja metodininkė,
RAIMONDA ANDRIUŠKIENĖ,
Jono Graičiūno g-jos
vokiečių kalbos
mokytoja metodininkė

Vokiečių kalbos
mokytojai

EVALDAS KARMAZA,
psichologas

„Kražantės“
prog-jos
pedagoginė
bendruomenė

2 d.
10.00 val.
Liolių pagr. m-kla

Informacinis seminaras
„Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas“
Trukmė: 1 d. - 4 akad. val.

Seminaras
„Emocinis dizainas ugdyme“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

Seminaras
„Mokinių paruošimas DSD I egzaminui“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

Seminaras
„Klasės (mokinių grupės) valdymas“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.
Gerosios patirties seminaras
„Kalėdinės idėjos iš gamtinės medžiagos“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

16 d.
13.00 val.
„Kražantės“
prog-ja
21 d.
12.00 val.
Kelmės kultūros
centras

DIANA BALTRUŠAITIENĖ,
Vidsodžio pagr. m-klos,
Tytuvėnų g-jos Mockaičių
skyriaus dailės vyresnioji
mokytoja

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki lapkričio 13 d.
tel. (8 427) 51913
arba el. paštu
kristina.gedviliene@kelmesmc.lt.

Dailės,
technologijų,
pradinių klasių
mokytojai

Renginys mokamas,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki lapkričio 10 d.
tel. (8 427) 51912
arba el. paštu
asta.trijoniene@kelmesmc.lt.

2

Vietų skaičius ribotas!
Reikalingos priemonės:
rudos ar žalios spalvos siuvimo
siūlai, karštų klijų lazdelė, raudoni
karoliukai, raudona juostelė.

RENGINYS ATŠAUKIAMAS!
Seminaras
„Profesinis perdegimas: kaip jo išvengti“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

Seminaras
„Kūrybiškas ir novatoriškas literatūros
dėstymas 9-10 klasių mokiniams“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

Seminaras
„Emocinis dizainas ugdyme“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

24 d.
11.00 val.
SMC

28 d.
11.00 val.
SMC

28 d.
13.00 val.
L./d.
„Kūlverstukas“

Dr. LAIMA ABROMAITIENĖ,
Kauno technologijos universiteto
Socialinių ir humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukologijos
katedros docentė, supervizorė

Socialiniai
pedagogai, įvairių
dalykų mokytojai

Dalyvio mokestis 20,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki lapkričio 17 d.
tel. (8 427) 51912
arba el. paštu
asta.trijoniene@kelmesmc.lt.

Dr. MINDAUGAS GRIGAITIS,
Vilniaus universiteto
Kauno humanitarinio fakulteto
lektorius, Kauno jėzuitų g-jos
lietuvių kalbos mokytojas
metodininkas

Lietuvių kalbos
mokytojai

VIRGINIJA SERVUTIENĖ,
psichologė

L./d.
„Kūlverstukas“
pedagoginei
bendruomenei

Dalyvio mokestis 20,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki lapkričio 22 d.
tel. (8 427) 51913
arba el. paštu
kristina.gedviliene@kelmesmc.lt.

Renginys mokamas,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinio
būrelio užsiėmimas
„Naujų dokumentų apžvalga“

RENGINYS NUKELIAMAS!
Kelmės rajono ugdymo įstaigų vadovų

9 d.
10.00 val.
SMC

24 d.
9.00 val.

DAIVA STONIENĖ,
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vyr. specialistė,
DALIA ORLAKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

Socialiniai
pedagogai

DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė,

Ugdymo įstaigų vadovai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki lapkričio 8 d.
tel. (8 427) 51912. ar el. paštu
asta.trijoniene@kelmesmc.lt.

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
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metodinio būrelio užsiėmimas:
pranešimas „Socialinio emocinio ugdymo programos bei įrankiai Lietuvoje“;
būrelio veiklos plano aptarimas;
apklausa dėl užsienio kalbos mokėjimo poreikio
nustatymo;
diskusija „Metodinė veikla rajone“;
diskusija „Metų mokytojo vardo suteikimas ir premijos skyrimas“;
minčių lietus „Lyderystės raiška mūsų mokyklose“
Kelmės rajono anglų kalbos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas:
pranešimas „Kelias link 100-uko“;
pranešimas „Interaktyvios lentos panaudojimo
galimybės anglų kalbos pamokose: geroji darbo
patirtis“

Registracija iki lapkričio 24 d.
tel. (8 427) 61106 arba
el. paštu

Emocinio intelekto asociacijos
jungtinė pranešėjų grupė

SMC

kelmesmc@kelmesmc.lt.

Tytuvėnų g-jos anglų kalbos
mokytojos metodininkės:
IRMA RIDIKIENĖ,
GENUTĖ KARPINIENĖ,
Kražių Žygimanto Liauksmino
g-jos vyresnioji anglų kalbos
mokytoja RASA RIMIDYTĖLIEKIENĖ

28 d.
14.00 val.
„Kražantės“
prog-ja

Anglų kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki lapkričio 24 d.
tel. (8 427) 61106 arba
el. paštu
kelmesmc@kelmesmc.lt.

ATVIRA PAMOKA
Atvira integruota anglų kabos ir ekonomikos
pamoka 9 klasėje
„Mokinių finansinio raštingumo stiprinimas
Lietuvoje ir užsienyje“
Trukmė: 1 d. - 2 akad. val.

16 d.
9.30 val.
VšĮ KPRC

VšĮ Kelmės profesinio
rengimo centro anglų kalbos
vyresnioji mokytoja
LAIMA DOCKEVIČIŪTĖ,
ekonomikos mokytoja
REGINA PALUBINSKIENĖ

Anglų kalbos ir
ekonomikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki lapkričio 14 d.
tel. (8 427) 51913. ar el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt.

KITI RENGINIAI

Tradicinis jaunųjų Kelmės krašto kūrėjų
poezijos rudenėlis,
skirtas poeto J. Graičiūno atminimui

23 d.
10.00 val.
Jono
Graičiūno g-ja

Organizacinis komitetas
Jono Graičiūno gimnazijos
lietuvių kalbos mokytojos:
Vilma Paulauskienė,
Genovaitė Rutkūnienė,
Valerija Puišienė,
Vaida Karabienė

Kelmės rajono
ugdymo įstaigų
5-12 klasių
mokiniai

Išankstinė registracija iki
lapkričio 20 d. el. paštu
ragggana@gmail.com
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Kelmės rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių
mokinių sportinės varžybos
„DRASŪS STIPRŪS, VIKRŪS“

Organizacinis komitetas Liolių
pagr. m-klos pedagogai:

23 d.
9.00 val.
Liolių pagr. m-kla

Aušra Baltrušaitienė,
Dalia Savickienė,
Jūratė Bialaglovienė,
Antanas Kubilius

Kelmės rajono
ugdymo įstaigų
1-4 klasių
mokinių komandos

Papildoma informacija
tel. (8 427) 44214,
8 6 14 22476

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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