PATVIRTINTA
Kelmės r. savivaldybės
SMC direktoriaus
2017 m. lapkričio 27 d.
įsakymu Nr. V - 102

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. gruodžio mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Diena,
laikas, vieta

Renginys

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

SEMINARAI / METODINĖS DIENOS / MOKYMAI / EDUKACINĖS IŠVYKOS

Turizmo renginių vadovų mokymai
saugos ir sveikatos klausimais
Trukmė: 1 d. - 8 akad. val.

Seminaras
„Mokymasis per patirtį:
kaip išmokyti vaikus mokytis savarankiškai?“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

5 d.
14.00 val.
SMC

5 d.
14.00 val.
„Kražantės“ prog-ja

UAB „Saugaus darbo garantas“
jungtinė lektorių grupė

LUKAS BENEVIČIUS,
komandinio efektyvumo treneris,
pokyčių konsultantas

Įvairių dalykų
mokytojai,
klasių vadovai,
neformaliojo ugdymo pedagogai

„Kražantės“
progimnazijos
pedagoginė
bendruomenė

Dalyvio mokestis 13,00 Eur,
išduodamas UAB „Saugaus
darbo garantas“ pažymėjimas.
Registracija iki lapkričio 27 d.
el. p. asta.trijoniene@kelmesmc.lt

atsiunčiant dalyvio anketą.

Seminaras mokamas,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
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Išvyka į seminarą
„Gamtosauginių mokyklų integracija
ugdymo procese“

5 d.
Kaunas

Organizatorės:
SNIEGINA URBUTIENĖ,
SMC metodininkė,
DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

„Aukuro“, Liolių,
Elvyravos, Vaiguvos V. Šimkaus
pagr. m-klų atstovai

Transportas išvyksta 8.00 val.
nuo savivaldybės.
Papildoma informacija ir registracija tel. (8 427) 51912 ar el. p.
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt

iki gruodžio 2 dienos.

Seminaras
„Individualus vaikų, turinčių autizmo spektro
sutrikimą, ugdymas remiantis ABA principais“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

7 d.
10.00 val.
SMC

VIRGINIJA JUŠKEVIČIŪTĖ,
VšĮ „Elgesio analizė“ direktorė,
ABBA konsultantė

Logopedai,
specialieji pedagogai, pradinių klasių
mokytojai, įvairių
dalykų mokytojai

Dalyvio mokestis 25,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Laisvų vietų nebėra!

Seminaras
„Tvarus konfliktų valdymas,
paremtas Nesmurtinės komunikacijos metodika“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

11 d.
14.00 val.
„Kražantės“ prog-ja

LUKAS BENEVIČIUS,
komandinio efektyvumo treneris,
pokyčių konsultantas

„Kražantės“
progimnazijos
pedagoginė
bendruomenė

Seminaras mokamas,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.

Seminaras
„Individualios mokinių pažangos stebėjimo,
pokyčių fiksavimo pamokoje ir rezultatų
analizavimo praktika, siekiant ugdymo kokybės“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

13 d.
14.00 val.
Vidsodžio pagr.
m-kla

VINCAS TAMAŠAUSKAS,
Šiaulių Didždvario g-jos
mokytojas ekspertas,
švietimo konsultantas

Vidsodžio pagr.
m-klos pedagoginė
bendruomenė

Seminaras mokamas,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.

ROSITA MARCINKIENĖ,
Tytuvėnų g-jos geografijos
mokytoja metodininkė

Ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai,
švietimo skyriaus
specialistai, įvairių
dalykų mokytojai

Gerosios patirties seminaras
„ES strateginės švietimo ir mokymo programos

ET 2020 įgyvendinimas Lietuvoje –
iššūkiai ir galimybės“

20 d.
13.00 val.
SMC

Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.
Metodinė diena
„Matematikos mokytojų kūrybiškumas pamokose:
geroji darbo patirtis“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

27 d.
10.00 val.
SMC

Jungtinė lektorių grupė

Matematikos
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki gruodžio 15 d.
tel. (8 427) 51912
arba el. paštu
asta.trijoniene@kelmesmc.lt.

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki lapkričio 21 d.
tel. (8 427) 51912 ar el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt
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Gerosios patirties seminaras
„Profesinio orientavimo ypatumai mokykloje“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

28 d.
10.00 val.
SMC

Mokytojai, atsakingi už profesinį
orientavimą ugdymo įstaigoje:
LAIMA BRAZAUSKIENĖ,
Pakražančio g-ja,
AISTĖ AGINSKAITĖ,
Liolių pagr. m-kla,
ASTA URBONAITĖ,
Tytuvėnų g-ja

Gerosios patirties seminaras
„Antrinių žaliavų panaudojimas kūryboje:
sukurkime žiemos pasaką“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

28 d.
10.00 val.
SMC

Tytuvėnų g-jos Mockaičių
skyriaus pradinių klasių
mokytojos:
RŪTA SABAITIENĖ,
SIGITA PALDAVIČIENĖ

Gerosios patirties seminaras
„Mokinių kūrybiškumo ugdymas naudojant IKT“
Trukmė: 1 d. - 6 akad. val.

28 d.
10.00 val.
SMC

IRMA DIMINSKIENĖ,
Tytuvėnų jaunimo mokyklos
dailės mokytoja

Mokytojai,
atsakingi už
profesinį orientavimą ugdymo
įstaigoje

Pradinių klasių mokytojai,

ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Įvairių dalykų
mokytojai

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki lapkričio 21 d.
tel. (8 427) 51912 ar el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt.

Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki gruodžio 20 d.
tel. (8 427) 51912
arba el. paštu
asta.trijoniene@kelmesmc.lt.

Reikalingos priemonės:
žirklės, pieštukas, guašas,
teptukas, lipalo klijai,
spalvotas popierius (plonas,
storas), markeris (juodas, raudonas), storesni spalvoti siūlai.
Mokesti už papildomas
priemones 2,00 Eur.
Dalyvio mokestis 1,00 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
Registracija iki lapkričio 21 d.
tel. (8 427) 51912 ar el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt.

Edukacinė išvyka
„Piligrimystės istorija:
integraciją į ugdymo turinį“
Trukmė: 1 d. - 8 akad. val.

29 d.
10.30 val.
Kelmės rajonas

Organizatorė
DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė

Jonavos r. Ruklos
Jono Stanislausko
m-klos-daugiafunkcio c-tro
pedagoginė
bendruomenė

Dalyvio mokestis 13,25 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.
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Edukacinė išvyka
„Piligrimystės istorija:
integraciją į ugdymo turinį“
Trukmė: 1 d. - 8 akad. val.

29 d.
10.30 val.
Kelmės rajonas

Organizatorė
DIANA RAZMINIENĖ,
SMC direktorė

Kretingos rajono
Kulupėnų
M. Valančiaus pagr.
m-klos
pedagoginė
bendruomenė

Dalyvio mokestis 13,25 Eur,
išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas.

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio užsiėmimas:






2017-2018 m. m. būrelio veiklos plano pristatymas;
metodinės priemonės, skirtos pradinių klasių mokiniams, kurie painioja akustiškai panašius garsus o uo „Rašyk linksmai. Skirk o ir uo!“ pristatymas;
metodinės priemonės „Tai man padeda mokytis
matematikos (matematiniai loto)“ pristatymas;
pranešimas „Smulkiosios motorikos lavinimo ir
kalbos ugdymo dermė“.

6 d.
13.00 val.
SMC

DAIVA STONIENĖ,
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vyr. specialistė,
EDITA BARŠIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
DOVILĖ GRICIŪTĖ,
Kelmės PPT logopedė,
ERIKA GUDAUSKIENĖ,
Tytuvėnų g-jos logopedė,
spec. pedagogė metodininkė,
DANUTĖ VENCKUTĖ,
„Aukuro“ pagr. m-klos
logopedė metodininkė

Logopedai,
specialieji
pedagogai

asta.trijoniene@kelmesmc.lt.

Kelmės rajono rusų kalbos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas:



dėl kalbinės veiklos ugdymo renginio - olimpiados
„Dėk žodį prie žodžio rusiškai“ organizavimo;
pranešimas „Mokymosi aplinkų kūrimas ir pritaikymas rusų kalbos pamokose“.

13 d.
13.00 val.
SMC

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki gruodžio 5 d.
tel. (8 427) 51912. ar el. paštu

Rusų kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki gruodžio 11 d.
tel. (8 427) 51913. ar el. paštu
vida.barauskiene@kelmesmc.lt.
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Apvalaus stalo diskusija
„Kaip bendrauti su XXI amžiaus mokiniu?“

18 d.
13.00 val.
SMC

NERIJUS ŠARAUSKAS,
metodinio būrelio pirmininkas

Ekonomikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki gruodžio 15 d.
tel. (8 427) 51912 ar el. paštu
sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt.

ATVIROS PAMOKOS
Atvirtos etikos – tikybos pamokos
„Ar esu pilietiškas mokinys?“
6 klasėje

5 d.
Tytuvėnų g-ja

REGINA VAIČIULIENĖ,
Tytuvėnų gimnazijos tikybos
mokytoja metodininkė,
BRONISLAVA BUCHIENĖ,
etikos mokytoja metodininkė

10.44 val.

7 klasėje

12.00 val.

I g klasėje

12.55 val.

Atvira kūno kultūros pamoka
„Jėgos ir jėgos ugdymo lavinimo metodika“

12 d.
10.00 val.
Užvenčio kultūros centras

AIDAS JUOZAPAVIČIUS,
Užvenčio Šatrijos Raganos
g-jos kūno kultūros mokytojas

Tikybos ir etikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki gruodžio 4 d.
tel. (8 427) 51913. ar el. paštu
kristina.gedviliene@kelmesmc.lt.

Kūno kultūros
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
Registracija iki gruodžio 11 d.
tel. (8 427) 51913. ar el. paštu
kristina.gedviliene@kelmesmc.lt.

KITI RENGINIAI

Bandomasis vokiečių kalbos egzaminas
Kelmės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų
bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių
bendrojo ugdymo mokyklose
kūrybinių darbų paroda „Papuošk Kalėdų eglutę“,
skirta Lietuvos valstybės nepriklausomybės
šimtmečiui paminėti

18 d.
11.00 val.
SMC
Nuo gruodžio
20 d. iki
sausio 6 d.
Pėsčiųjų takas
šalia
Kelmės VMI

Organizatorės:
DAIVA STONIENĖ, Kelmės r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė,
ASTA URBONAITĖ, metodinio būrelio pirmininkė.
Parodos organizatoriai:
 Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
 Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras.
 Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis.
Papildomą informaciją suteiks metodinio būrelio pirmininkė Zita Monstavičiūtė tel. 861460706.
Eglutės puošiamos gruodžio 20 dieną nuo 10.00 iki 17.00 val.
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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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