PATVIRTINTA
Kelmės r. savivaldybės
SMC direktoriaus
2018 m. rugsėjo 10 d.
įsakymu Nr. V - 93

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)

2018 m. rugsėjo mėn.
RENGINIŲ PLANAS
Diena,
laikas, vieta

Renginys

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
grupė

Pastabos

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI
Projekto „Lyderių laikas 3“
(09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) užsiėmimai.





Kelmės rajono informacinių technologijų
mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

11 d.
9.00-15.00 val.
SMC

17 d.
14.00 val.
SMC

Organizatorė
IRENA JANUŠIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė

ALGIS VENCKŪNAS,
metodinio būrelio pirmininkas,

Tikslinė projekto
dalyvių grupė

Renginys nemokamas.
Papildoma informacija el .p.
irena.janusiene@kelme.lt.

Informacinių
technologijų mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.
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Kelmės rajono kūno kultūros mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas.

18 d.
14.00 val.
SMC

Kelmės rajono dailės mokytojų metodinio
būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
dailės egzamino rezultatų aptarimas;
2018–2019m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

19 d.
14.00 val.
SMC

Kelmės rajono lietuvių kalbos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
metodinio būrelio pirmininko rinkimai;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

19 d.
14.00 val.
SMC

Kelmės rajono biologijos ir chemijos
mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
pranešimas „Brandos egzaminų rezultatai“;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

19 d.
14.00 val.
SMC

Kelmės rajono rusų kalbos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas.

20 d.
14.00 val.
SMC

KRISTINA GOTAUTIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,

Kūno kultūros
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Dailės mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Lietuvių kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
ZITA BARAKAUSKIENĖ,
švietimo, kultūros ir sporto
vyr. specialistė

Biologijos ir chemijos mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

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

Rusų kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

IRENA ARLAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
MILDA JUCEVIČIENĖ,
„Aukuro“ pagrindinė mokykla

ALMA PAULAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
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Kelmės rajono ekonomikos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

20 d.
14.00 val.
SMC

Kelmės rajono fizikos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 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

24 d.
14.00 val.
SMC

Kelmės rajono pradinių klasių mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas.

24 d.
14.00 val.
SMC






Kelmės rajono istorijos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
pranešimas „Valstybinio istorijos egzamino analizė“;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas.

RASA GABŠYTĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,

Ekonomikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Fizikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Technologijų
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Pradinių klasių
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Istorijos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

EDIKAS BARANAUSKAS,

Kelmės rajono technologijų mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
 2017-2018 m. m. veiklos pristatymas ir aptarimas
2018-2019 m. m. veiklos plano sudarymas
 pranešima apie respublikinę technologijų olimpiadą;
 2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.





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

25 d.
14.00 val.
SMC

metodinio būrelio pirmininkas,
ALBINA RIMŠIENĖ,
J. Graičiūno gimnazijos technologijų
mokytoja metodininkė,
DAIVA VAIČIULIENĖ,
„Kražantės“ progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė

ALDONA BAŠKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,

RAINOLDA DRUNGĖLIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
RIMA SERVIENĖ,
J. Graičiūno gimnazijos istorijos
mokytoja metodininkė,
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Kelmės rajono muzikos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

25 d.
14.00 val.
SMC

Kelmės rajono mokytojų, atsakingų už profesinį
orientavimą, metodinio būrelio užsiėmimas
 2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
 2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
 2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

25 d.
14.00 val.
SMC





DIANA ASTRAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,

LORETA ŠUKLIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

Kelmės rajono socialinių pedagogų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
priemonių paroda „Kartu su mokiniais turiningam
jų užimtumui ir socialinių įgūdžių tobulinimui“;
naujų dokumentų aptarimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

26 d.
14.00 val.
SMC

Kelmės rajono geografijos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

26 d.
14.00 val.
SMC

ROMUTĖ PEŠELIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,

Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinio būrelio užsiėmimas
 2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
 2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
 2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

26 d.
13.00 val.
SMC

ZITA MONSTAVIČIUTĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,











DALIA ORLAKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
DAIVA STONIENĖ,
švietimo, kultūros ir sporto vyr. specialistė

Muzikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Mokytojai, atsakingi už profesinį
orientavimą

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Socialiniai pedagogai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Geografijos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio pažyma.
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Kelmės rajono anglų kalbos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
būrelio pirmininko rinkimai;
pranešimas „Valstybinio anglų kalbos egzamino rezultatų aptarimas“;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

27 d.
14.30 val.
SMC

Kelmės rajono matematikos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2018–2019 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

27 d.
14.00 val.
SMC

IRINA KASPARIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkas,

Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų
pedagogų metodinio būrelio užsiėmimas
2016–2017 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
metodinio būrelio pirmininko rinkimai;
2017–2018 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikio tyrimas.

27 d.
13.00 val.
SMC

EDITA BARŠIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,

Kelmės rajono dorinio ugdymo
(tikybos ir etikos)
mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas
2017–2018 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
2018–2019 m. m. būrelio veiklos planavimas;
2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas.

28 d.
13.00 val.
SMC

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,

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

Anglų kalbos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Matematikos
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Logopedai,
specialieji pedagogai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.

Dorinio ugdymo
mokytojai

Renginys nemokamas,
išduodama dalyvio
pažyma.
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