
Telšių švietimo centro renginių planas, skirtas skaitymo ir rašymo 
gebėjimų ugdymui 2016 – 2017 m. m. 

 
Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingi/lektoriai Preliminari data Pastabos 

 Bendri renginiai 
 

   

1. Telšių švietimo centro ir Telšių 
r. sav. Švietimo ir sporto 

skyriaus darbuotojų pasitarimas. 
Respublikinės metodinės dienos 

„Kiek svarbūs skaitymo ir 
rašymo gebėjimai mokantis visų 

dalykų?“ aptarimas. 

ŠC 2016-09-03  

2. Telšių r. metodinių būrelių 
pirmininkų pasitarimas. 

Respublikinės metodinės dienos 
refleksija. 

ŠC 2016-10-03  

3. Konsultacija – kūrybinės 
dirbtuvės „Sėkmingas 

planavimas“. 

Švietimo 
konsultantas T. 

Ubartas 

2016-10-11;18  

4.  Seminaras, skirtas skaitymo ir 
rašymo gebėjimų ugdymui 

Telšių ŠC PPT 
skyriaus 

darbuotojos 

2017m. I pusm.  

5. Seminaras gamtos mokslų ir 
matematikos mokytojams 
„Skaitymo strategijos ir jų 
mokymas per matematikos ir 
gamtos mokslų pamokas“. 

 

Doc. dr. V. 
Sičiūnienė 

2017m. I pusm.  

6. Seminaras dorinio, istorijos ir 
humanitarinių mokslų dalykų 
mokytojams. 

R. Aškenytė-
Degėsienė 

2017 m. I pusm  

7. Pedagogų gerosios patirties 
konkursas „Mano sėkmės 

istorija“. 

Rajono mokyklų 
metodinė taryba 

2017 m.   

8. Konferencija  apie pratybų įtaką 
mokinių skaitymo gebėjimams.  

Rajono mokyklų 
metodinė taryba 

2017m. II pusm.  

9. Seminaras „Kasdieninės kalbos 
skatinimas ikimokykliniame 
amžiuje“. 

Ikimokyklinio 
ugdymo metodinio 

būrelio taryba 

2017m. II pusm.  

 Metodinių būrelių renginiai 
 

   

1. Pradinių klasių mokytojų 
susirinkimas „Skaitymo ir 
rašymo gebėjimų ugdymas 

pradinėse klasėse“.  

Būrelio pirmininkė 
S. Liaudanskienė 

2016-09-29  

2. Bibliotekininkų metodinio 
būrelio išvyka į konferenciją 

„Bibliotekos funkcijos 

Būrelio pirmininkė 
D. Ramančauskytė 

2016-11-02  



integruojant skaitymą į 
mokymosi procesą“ (Kuršėnai).  

3. Mokyklų bibliotekose renginiai, 
skirti skaitymui. 

Būrelio pirmininkė 
D. Ramančauskytė 

2016m. 11 mėn.  

4. Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinio būrelio 

apskrito stalo diskusija 
„Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų gimtosios kalbos ugdymo 
problemos ir galimybės“ Telšių 

r. sav. K. Praniauskaitės 
viešojoje bibliotekoje. 

Būrelio pirmininkė 
R. Klemovienė 

2016-11-03  

5. Biologijos mokytojų metodinio 
būrelio užsiėmimas dr. Z. 
Nauckūnaitės pranešimo 

„Skaitymas gamtos mokslų 
pamokose“ aptarimas. 

Būrelio pirmininkė 
J. Stonienė 

2016-11 mėn.  

6. Gerosios patirties užsiėmimas -
atviros biologijos pamokos 

stebėjimas „Skaitymo strategijų 
taikymas“. 

Būrelio pirmininkė 
J. Stonienė 

2017 m.   

7. Tyrimas „6, 8 klasių mokinių 
skaitymo motyvacija: sąsajos su 

mokymosi pasiekimais ir 
šeimos veiksniai“. 

Soc. pedagogai  2017 m.  

8. Matematikos mokytojų gerosios 
patirtis užsiėmimas „Skaitymo 

gebėjimų ugdymas matematikos 
pamokose“. 

Būrelio pirmininkė 
A. Mingėlienė 

2016-11-16  

9. Chemijos mokytojų gerosios 
patirties užsėmimas. 

Būrelio pirmininkė 
R. Gricienė 

2017 m.  

10. Chemijos mokytojų diskusija 
„Kaip chemijos dalyko užduotis 

pritaikyti kalbinių gebėjimų 
ugdymui?“. 

Būrelio pirmininkė 
R. Gricienė 

2017 m.  

11. Fizikos mokytojų gerosios 
patirties užsiėmimas. 

Būrelio pirmininkė 
L. Mušinskienė 

2016-12-01  

12. Rusų kalbos mokytojų 
metodinio būrelio užsiėmimas 
„Skaitymo įgūdžių gilinimas 

rusų kalbos pamokose“. 

Būrelio pirmininkė 
A. Jokubauskienė 

2017 m.  

13. Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinių priemonių 

paroda - gerosios patirties 
sklaida „Raidelių mugė“. 

Būrelio pirmininkė 
J. Nagienė 

2017 m. 02 mėn.  

14. Vaikų kūrybinių darbų paroda 
„Prakalbink raidę“ vaikų 
knygos dienai paminėti. 

Ikimokyklinio 
ugdymo metodinio 
būrelio pirmininkė 

J. Nagienė 

2017- 03-04  

15. Nuotraukų parodos 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

„Čia, kur gyvena raidės“. 

Ikimokyklinio 
ugdymo metodinio 

2017 m. 02 mėn.  



būrelio pirmininkė 
J. Nagienė 

16. 5-8 kl. mokinių diktanto 
konkursas „Raštingiausias 

mokinys“. 

Būrelio pirmininkė 
K. Ežerskienė 

2017 m.02 mėn.  

17. Nacionalinis Vinco Kudirkos 
dailyraščio konkursas 

„Rašom!“. 

Būrelio pirmininkė 
K. Ežerskienė 

2017 m. I pusm.  

18.  Gerosios patirties renginys 
„Mokinių raštingumas ir 
skaitymo gebėjimų gerinimas 
siekiant m-klos pažangos“  

(mokyklų patirtis). 

Būrelio pirmininkė 
D. Saplinskienė 

2017m .10 mėn.  

19. Konferencija „Tobulėjame 
bendradarbiaudami ir 
dalindamiesi“. 

Būrelio pirmininkė 
L. Raudytė 

2017m. 06 mėn.  

 
 
Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60214 


