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Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
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Tel. (8 444) 60 214, (8 444) 60 213, mob. +370 614 69160 el. paštas: tsc3@zebra.lt, internetinė svetainė: http://www.sctelsiai.lt
Diena

Valanda

05

13.00

07

Išvykstama
7.00 nuo
Švietimo
centro

12

12.00

14

12.00

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Dalyvių tikslinė
grupė

Vieta

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Seminaras „Judėjimo džiaugsmui ir savęs
Ikimokyklinio
Telšių švietimo
ugdymo pedagogai,
centras
pažinimui - naujas kūno kultūros
vadovėlio komplektas 1 klasei“. Lektoriai –
pradinių klasių
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir
mokytojai, kūno
menų fakulteto Edukologijos katedros
kultūros mokytojai
docentė, dr. I. Klizienė, LSMU visuomenės
sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos
katedros lektorius, dr. Š. Klizas.
Edukacinė išvyka „Ikimokyklinio amžiaus
Ikimokyklinio
Utenos l./d.
ugdymo pedagogai:
„Šaltinėlis“
vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimų
vertinimas ir fiksavimas“ (Utenos l./d.
po 2 pedagogus iš
„Šaltinėlis“). Programos vadovės – Telšių
miesto l./d.,
ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio
po 1 pedagogą iš
būrelio pirmininkė D. Bagužienė, Telšių l./d.
rajono l./d.
„Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja D.
Kleivaitė Hirzel.
Seminaras „Įvairių lygių matematikos
Matematikos
Telšių švietimo
užduočių rengimas“. Programos vadovė –
mokytojai (4-12
centras
LEU Gamtos, matematikos ir technologijų
klasių)
didaktikos katedros docentė, dr. V.
Sičiūnienė.
Seminaro „Šiuolaikinės pamokos
Pradinio ugdymo
Telšių švietimo
mokytojai,
centras
modeliavimo galimybės naudojant IT

Dalyvio
mokestis

Akreditacijos Nr. AP 059

Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ kontaktai registracija
iki

3,60 €

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą

apie 15.00 €

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą

13,80 €

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60
214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki balandžio 11 d. per
www.semiplius.lt sistemą
Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p.

-

įrankius Prezi ir Kahoot“ III dalis.
Programos vadovė – Telšių „Kranto“
progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė A. Budginienė.
Seminaras ,,Super auklėtoja“. Lektorė Leidyklos UAB ,,Jūsų Flintas“ edukacinių
žurnalų ,,Nykštukas“ ir ,,Kutis“ vyr.
redaktorė I. Bumblauskienė.

19

10.00

20

12.00

Seminaras „Popieriaus plastika dailės ir
technologijų pamokose“. Lektorė – VDA
Telšių fakulteto dėstytoja L. Valužienė.

21, 25,
26, 27, 28

10.00

28

10.00

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai
tėvams. Lektoriai –Telšių švietimo centro
PPT skyriaus spec. pedagogės L.
Vičkačkienė, V. Bidvienė, psichologai V.
Sabeckienė, D. Vėlavičius, psichologo
asistentė A. Beržanskienė.
Seminaras „Šio laikmečio dvasinio
gyvenimo sveikata ir iššūkiai“. Lektorius Kun. rel. m. mgr., fil. lic. V. Poškus.

05

11.00

12

15.00

18

14.00

20

13.00

20

9.40

Atviras gerosios patirties renginys „Anglų
kalbos rašybos (spelling) konkursas“.
Organizatorė – Telšių Žemaitės gimnazijos
mokytoja E. Kakanauskienė.
Geografijos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Uosytė.
Anglų kalbos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Šimulienė.
Muzikos mokytojų metodinio būrelio
gerosios patirties užsiėmimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė N. Činskienė.
Atvira spec. pedagogo veikla su 6 kl.
mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi
poreikių. Veiklą veda – Telšių r. Tryškių L.

dalyvavę I-oje
seminaro dalyje

nijole.vaicekauske@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių švietimo
centras

13,80 €

Dailės ir
technologijų
mokytojai

Telšių švietimo
centras

13,80 €

Teismo sprendimu
įpareigoti tėvai

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius (Džiugo
g. 6)

37,65 €

Tikybos mokytojai

Telšių
vyskupijos
Jaunimo centre
(Gedimino g.
17)

0,90 €

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60
214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki balandžio 27 d. per
www.semiplius.lt sistemą

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt
Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt
Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt
Lina Vičkačkienė, mob. 8 604
28049, el. p.
vickackienelina@gmail.com

METODINĖ VEIKLA
Anglų kalbos
Telšių rajono
mokytojai ir
savivaldybė
mokiniai
(Žemaitės g. 14,
Telšiai)
Geografijos
Telšių Vincento
mokytojų metodinės
Borisevičiaus
tarybos nariai
gimnazija
Anglų kalbos
Telšių Vincento
mokytojų metodinės
Borisevičiaus
tarybos nariai
gimnazija
Muzikos mokytojai
Telšių švietimo
centras
Spec. pedagogai

Telšių r. Tryškių
L. Pelėdos
gimnazija

-

-

-

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą
Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60
214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą
Lina Vičkačkienė, mob. 8 604
28049, el. p.
vickackienelina@gmail.com

21

13.00

28

12.00

28

13.00

28

12.00

28

12.45

Data
derinama

Laikas
derinamas

Pelėdos gimnazijos spec. pedagogė I.
Pociutė.
Atviros logopedinės pratybos su 4 kl.
mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi
poreikių. Veiklą veda – logopedė A.
Saročkienė, spec. pedagogė J. Šilinskienė.
Atvira informacinių technologijų pamoka
„Bendras informacinių technologijų ir
geografijos projektas „Azijos valstybės“.
Pamoką veda Telšių „Germanto“ pagr. mklos IT mokytoja metodininkė L. Lienienė.
Atviros veiklos Telšių „Vilties“ mokykloje.
Veiklas veda – Telšių „Vilties“ m-klos spec.
lav. kl. mokytoja D. Bergaudienė, soc. įg.
ugdymo kl. mokytoja V. Duršienė.
Rusų kalbos mokytojų metodinės tarybos ir
Telšių „Kranto“ progimnazijos rusų kalbos
mokytojų pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė A.
Daukantienė.
Integruota geografijos ir kūno kultūros
pamoka 6 klasei „Judėjimas raižyta vietove
atliekant geografines užduotis“. Pamoką
veda – Telšių „Atžalyno“ pagr. m-klos
geografijos vyresn. mokytoja L.
Baltrukonienė ir kūno kultūros mokytoja
metodininkė L. Jankauskienė.
Metodinė diena ,,Socialinės pagalbos
teikimo socialinės rizikos vaikams ir jų
šeimoms galimybės“.

Visą
mėnesį

Telšių „Germanto“ pagrindinės mokyklos
dailės mokytojos metodininkės Jurgos
Stulpinienės personalinė kūrybinių darbų
paroda „Daiktai kitaip“. Parodos
pristatymas - 8 d. 14 val.

Pagal
atskirą
grafiką

Užsienio kalbų mokymai (anglų k. –
įvairūs lygiai).

Logopedai

Telšių „Kranto“
progimnazija
(Masčio g. 14).

IT mokytojai

Telšių
„Germanto“
pagr. m-kla

-

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60
214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt

Spec. pedagogai

Telšių „Vilties“
m-kla

-

Lina Vičkačkienė, mob. 8 604
28049, el. p.
vickackienelina@gmail.com

Rusų k. mokytojų
metodinės tarybos
nariai ir „Kranto“
progimnazijos rusų
k. mokytojai
Geografijos ir kūno
kultūros mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

Telšių
„Atžalyno“ pagr.
mokykla

-

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60
214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt

Telšių socialinių
paslaugų dienos
centras
(Rambyno g. 24)

-

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60
214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Socialiniai
pedagogai

KITA VEIKLA
Dailės ir
technologijų
mokytojai, kt.
Telšių r.
bendruomenės
nariai.
Telšių rajono
bendruomenės
nariai

Lina Vičkačkienė, mob. 8 604
28049, el. p.
vickackienelina@gmail.com

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Dailės raiškos užsiėmimai
(pradedantiesiems II d.).

Pagal
atskirą
grafiką
Pagal
atskirą
grafiką

Šiaurės ministrų tarybos programos
Nordplus Adult projekto „Motyvacija
augti“ veiklos.
Telšių r. savivaldybės K. Praniauskaitės
viešosios bibliotekos ir Telšių švietimo
centro vykdomo projekto „Moki žodį randi kelią: mokymosi visą gyvenimą
nauda praktiškai, užsienio kalbų
mokymasis“ veiklos.
Paskaita „Mano vaiko studijų krypties
pasirinkimas“. Lektorė – Karjeros
konsultantė A. Bukinienė.

15, 16

12.00

20

17.00

21

17.00

Paskaita, praktinis užsiėmimas „Vaikų
psichinė sveikata“. Lektorės – Telšių
švietimo centro PPT skyriaus psichologė V.
Sabeckienė ir psichologo asistentė A.
Beržanskienė.

29

Pagal
atskirą
grafiką

Akcija „Valanda su knyga“, skirta 2016
Bibliotekų metams. Atsakinga –
bibliotekininkų metodinio būrelio
pirmininkė A. Vaičiulienė.

27

15.00

28

15.00

Konsultacija dėl ugdymo proceso
organizavimo, iškilusių problemų sprendimo
(tiek organizacijos lygmeniu, tiek
individualiai), ruošiant įvairius tyrimus,
įsivertinimą, strateginius dokumentus.
Konsultuoja švietimo lyderystės
konsultantas T. Ubartas.
Konsultacija dėl mobiliųjų įrenginių
panaudojimo galimybių ugdyme.

Telšių rajono
bendruomenės
nariai
Jauni suaugusieji,
moksleiviai,
stokojantys
motyvacijos
mokytis
Telšių rajono
bendruomenės
nariai

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt
Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Telšių švietimo
centras

-

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Telšių rajono
savivaldybės
bendruomenės
nariai, tėvai, kurių
vaikai mokosi 10oje klasėje.
Telšių rajono
savivaldybės
bendruomenės
nariai, tėvai

Telšių švietimo
centras

-

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt

Telšių švietimo
centras PPT
skyrius
(Džiugo g. 6,
Telšiai)

-

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt

Telšių raj.
savivaldybės
ugdymo įstaigų
bendruomenės

Telšių raj.
savivaldybės
ugdymo įstaigos

-

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt,
www.semiplius.lt

KONSULTAVIMAS
Pageidaujantys
pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki balandžio 22 d.

Pageidaujantys
pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.

28

15.30

28

15.00

27

15.00

01

06

01, 08, 15

04, 11,
18, 25

Konsultuoja švietimo konsultantas A.
Daubaris.
Konsultacija dėl darbo su skaitmeninėmis
mokymo priemonėmis ir mobiliaisiais
įrankių komplektais. Konsultuoja švietimo
konsultantas S. Baliutavičius.
Konsultacija dėl mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo programų kūrimo. Konsultuoja
programų vertinimo ekspertė A. Kleivienė.
Konsultacija dėl studijų krypties ir
profesijos pasirinkimo. Konsultuoja karjeros
konsultantė A. Bukinienė.

Pageidaujantys
pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

Pageidaujantys
pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

Pageidaujantys
pedagogai ir
mokiniai

Telšių švietimo
centras

-

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
Paskaita ,,Autistiškas vaikas“.
Telšių l./d. ,,Eglutė“ Telšių
VGK nariai, grupių
l./d ,,Eglutė“
auklėtojos
17.00
Paskaita ,,Vaikų pyktis ir agresija. Kaip
Telšių l./d.
Telšių l./d.
,,Žemaitukas“ vaikų ,,Žemaitukas“
elgtis?‘‘.
tėvai
12.45
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
Telšių „Germanto“
Telšių
pagr. mokyklos
„Germanto“
socialinių įgūdžių ugdymo programą
8 kl. mokiniai
pagr. mokykla
„Tiltai‘‘ –„Išminčių tiltas“, „Svajonių
tiltas“, „Atsisveikiname“.
12.00
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
Telšių r. Eigirdžių
Telšių r.
pagr. m-klos
Eigirdžių pagr.
socialinių įgūdžių ugdymo programą
6-7 kl. mokiniai
m-kla
„Tiltai‘‘ - „Išminčių tiltas“, „Svajonių
tiltas“, „Tyrėjų tiltas“, „Atsisveikiname“.
SUDERINTA
Laikas
derinamas

Telšių r. savivaldybės švietimo, kultūros,
sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja
Danutė Mažeikienė
2016-03-29

-

-

-

-

aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki balandžio 22 d.
Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki balandžio 22 d.
Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki balandžio 22 d.
Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki balandžio 22 d.
Violeta Bidvienė, mob. 8 604
28049, el. p.
violeta.bidviene@gmail.com
Alvyda Beržanskienė, mob. 8 604
28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com
Vitalija Sabeckienė, mob. 8 604
28049,
el. p. sabeckiene6@gmail.com
Vitalija Sabeckienė, mob. 8 604
28049,
el. p. sabeckiene6@gmail.com

