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Diena

Valanda

5-6

10.00

10-13,
19, 26

10.00

10

8.00

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Dalyvių tikslinė grupė

Vieta

Dalyvio
mokestis

Akreditacijos Nr. AP 059

Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ registracija į visus
renginius per semiplius sistemą

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Seminaras ,,Nuoseklus socialinio ir
emocinio ugdymo (SEU) plėtojimas
mokykloje“ (16 akad. val.) Lektoriai –
vaikų ir paauglių psichiatras L. Slušnys,
tarptautinės socialinio ir emocinio ugdymo
programos LIONS QUEST instruktorė D.
Šukytė.
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo
kursų programa (60 akad. val.). Lektorės
- Telšių ŠC PPT skyriaus spec. pedagogės
logopedės V. Bidvienė, V. Lukošienė,
psichologė V. Sabeckienė, psichologo
asistentė A. Beržanskienė.
Edukacinė išvyka į Raseinių „Šaltinio“
progimnaziją ,,Gabių mokinių
indentifikavimo ir ugdymo sistemos
kūrimas. Raseinių Šaltinio
progimnazijos patirtis“. Programos
vadovės – Raseinių „Šaltinio“
progimnazijos direktorė V. Zubrickienė ir

Švietimo įstaigų
vadovai,
mokytojai,
socialiniai
pedagogai

Telšių
,,Džiugo“
gimnazija

80 €

Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 60213,el.p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

Pedagogai, kurie
atestuojasi pirmą
kartą arba
pretenduoja įgyti
aukštesnę
kvalifikacinę
kategoriją
Telšių „Atžalyno“
progimnazijos
pedagogai

Telšių
švietimo
centras

28,80 €

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

Raseinių
„Šaltinio“
progimnazija

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

11

11.00

12

Išvykimas
8.00 val.
nuo
Maximos.

13

10.00
Išvykimas
8.30 val.
nuo TŠC.

13

11.00

19

15.00

20

13.00

Raseinių pedagoginės psichologinės
tarnybos direktorė R. Kunickienė.
Seminaras ,,Kaip rašyti samprotavimo ir
literatūrinį rašinį?“. Programos vadovė –
Elektrėnų gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė A. Liutkevičienė.
Edukacinė išvyka „Dorinis ugdymas
mokykloje – kryptingas dorinių
nuostatų ir asmens kompetencijų
puoselėjimas. Kelmės r. dorinio ugdymo
mokytojų patirtis“. Programos vadovės –
tikybos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė L. Raudytė ir etikos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė V.
Žutautienė.
Edukacinė išvyka „IKT panaudojimo
galimybės užsienio (rusų) kalbos
pamokose“. Programos vadovės –
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos rusų k. mokytoja ekspertė E.
Daniuk ir rusų k. mokytoja metodininkė A.
Petrulienė.
Žemaitijos regiono metodinė-praktinė
konferencija „Novatoriškumas
geografijos pamokose“. Programos
vadovė – Telšių Vincento Borisevičiaus
gimnazijos mokytoja ekspertė L. Uosytė.
Paskaita “Kas tas džiazas? Džiazo
elementai muzikos pamokose”. Lektoriai
– Klaipėdos Juozo Karoso muzikos
mokyklos mokytojas metodininkas D.
Kontrimas ir vyr. mokytojas P. Stonkus.
Seminaras „Rašymo įgūdžių ugdymas
anglų kalbos pamokose“. Programos
vadovė – Oxford University Press
metodinė konsultantė M.
Ogorodnikovienė.

Lietuvių kalbos
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

13,80 €

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

Tikybos ir etikos
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Rusų kalbos
mokytojai

Kretingos
Marijono
Daujoto
pagrindinė
mokykla

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Geografijos
mokytojai

Telšių
Vincento
Borisevičiaus
gimnazija

0,90 €

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Muzikos mokytojai

Telšių
muzikos
mokykla
(Katedros a.
7, Telšiai)
Telšių
švietimo
centras

0,90 €

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

3.60 €

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Anglų kalbos
mokytojai

20

26

12.00

12 val.

03

14.15

04

15.00

04

15.00

06

9.00

07-08

12

10.00

Seminaras „Vertinimo ir įsivertinimo
metodai muzikos pamokose“. Programos
vadovė – Telšių r. Eigirdžių pagrindinės
mokyklos muzikos vyr. mokytoja M.
Bidvaitė-Dargužienė.
Seminaras „Mokytojo vidinės parengties
užtikrinimas – jo profesionalumo ir
motyvacijos garantas“. Programos
vadovė – Vilniaus jaunimo centro
„Babilonas“ direktorė R. Šliažienė.

Muzikos mokytojai

Telšių
švietimo
centras

3.60 €

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Telšių „Džiugo“
gimnazijos
bendruomenė

Telšių
„Džiugo“
gimnazija

Mokestis
priklausys
nuo grupės
dydžio

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

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

-

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

-

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

-

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

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

METODINĖ VEIKLA
Mokyklų bibliotekininkų metodinės
Mokyklų
Telšių
tarybos posėdis. Atsakinga – metodinio
bibliotekininkų
„Džiugo“
būrelio pirmininkė D. Ramančauskytė.
metodinės tarybos
gimnazija
nariai
Geografijos mokytojų metodinės tarybos
Geografijos
Telšių
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
mokytojų
Žemaitės
pirmininkė A. Šviežikienė.
metodinės tarybos
gimnazija
nariai
Matematikos mokytojų metodinės
Matematikos
Telšių
tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio
mokytojų
Žemaitės
būrelio pirmininkė A. Mingėlienė.
metodinės tarybos
gimnazija
nariai
Telšių „Ateities“
Telšių
Metodinė diena „Pamokos kokybės ir
mokinio sėkmės sąlyčio taškai“. Atsakinga
progimnazijos ir
„Ateities“
– Telšių „Ateities“ progimnazijos direktorė Kuršėnų Pavenčių progimnazija
mokyklos 1-8
R. Motiejūnienė.
klasių mokytojai
Biologijos mokytojų metodinė išvyka į
Biologijos
Tartu AHHA
Tartu (Estija) AHHAA mokslo centrą.
mokytojai
mokslo
Atsakinga – Telšių r. Varnių M.
centras
Valančiaus gimnazijos biologijos vyr.
mokytoja G. Bajorūnienė.
Pradinio ugdymo mokytojų metodinis
Pradinio ugdymo
Telšių
pasitarimas dėl 3-4 klasių mokinių
mokytojų
„Germanto“
olimpiados „Mąstyk, rašyk, pažink“
metodinės tarybos progimnazija
rezultatų. Atsakinga – metodinio būrelio
nariai ir mokytojai,
pirmininkė S. Liaudanskienė.
kūrę užduotis

12

10.00

Profesijos mokytojų, dirbančių su
AutoCAD taikomąja projektavimo
programa, gerosios patirties apskrito stalo
diskusija. Atsakingas - VšĮ Telšių
regioninio profesinio mokymo centro vyr.
profesijos mokytojas A. Jakubėnas.

Profesijos
mokytojai

18

10.00

Soc. pedagogai

19

15.00

Soc. pedagogų bendras gerosios darbo
patirties sklaidos užsiėmimas su Plungės
rajono socialiniais pedagogais. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė G.
Jachimovič.
Tikybos ir istorijos mokytojų metodinių
tarybų pasitarimas dėl Žemaičių
vyskupystės 600 metų Jubiliejaus
paminėjimo renginių mokiniams.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
L. Raudytė.

19

14.00

20

10.00

20

13.00

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų
direktorių pavaduotojų apskrito stalo
diskusija „Metodinės veiklos vadyba
ikimokyklinėje įstaigoje“. Atsakinga –
metodinės tarybos narė R. Gruzbarzdienė.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
gerosios patirties apskrito stalo diskusija
„Projektinės veiklos integravimą į
priešmokyklinio ugdymo programą“.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
R. Klemovienė.
Lietuvių kalbos mokytojų gerosios
patirties užsiėmimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė K.
Ežerskienė.

Tikybos ir istorijos
mokytojų
metodinių tarybų
nariai

Ikimokyklinių
ugdymo įstaigų
direktorių
pavaduotojos

VšĮ Telšių
regioninio
profesinio
mokymo
centras (S.
Daukanto g.
17, A301
kabinetas)
Telšių
Naujamiesčio
mokykla
Namelis,
esantis prie
Švč.
Mergelės
Marijos
Ėmimo į
dangų
bažnyčios
Telšių l.-d.
„Žemaitukas“

-

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

-

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

-

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

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 60213,el.p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių
švietimo
centras

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojai

Telšių
„Atžalyno“
progimnazija

-

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

21

10.00

Spec. pedagogų, logopedų gerosios
patirties sklaidos užsiėmimas ,,Darbas su
socialinės komunikacijos sutrikimų
turinčiais vaikais“.
Atsakingos – Telšių „Vilties“ mokyklos
logopedės J. Mockevičienė, M. Spudienė,
spec. pedagogė R. Stulpinienė, Telšių l.-d.
„Eglutė“ logopedė L. Sakienė.

Švietimo pagalbos
specialistai,
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių
„Vilties“
mokykla

-

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

27

10.00

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių l.-d.
„Eglutė“

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

27 d.

12.00

Karjeros
specialistai

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

27 d.

14.00

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų
metodinė diena „Išskleiskime kūrybai
sparnus“. Atsakinga – Telšių l.-d. „Eglutė“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.
Rubinienė.
Joniškio ir Telšių r. karjeros specialistų
metodinių būrelių gerosios patirties
užsiėmimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė A. Bukinienė.
Mokyklų direktorių pavaduotojų
ugdymui gerosios patirties užsiėmimas
,,Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo
kultūros puoselėjimas mokykloje (sėkmės
istorijos)“. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė D. Saplinskienė.

Mokyklų direktorių
pavaduotojai
ugdymui

Telšių
švietimo
centras

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 60213,el.p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

13 d.

12.30

VšĮ Telšių
regioninis
profesinio
mokymo
centras

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 60213,el.p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Visą
mėnesį

Viešoji konsultacija ,,Kaip pagerinti
mokinių mokymosi pasiekimus?“.
Atsakinga – LR ŠMM Bendrojo ugdymo
departamento Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja A.
Šuminienė.
Karjeros specialistų metodinio būrelio
organizuojama mokinių koliažų parodakonkursas „Profesijų pasaulis“. Atsakingametodinio būrelio pirmininkė A.
Bukinienė.

KITA
Savivaldybės
administracijos
švietimo ir sporto
skyriaus atstovai,
Švietimo įstaigų
vadovai, mokytojai
Karjeros
specialistai

Pagal
atskirą
grafiką

17.30

Užsienio (anglų, vokiečių) kalbų
mokymai (50 akad. val.).

27

12.00

Akcija „Valanda su knyga“, skirta 2017
Lietuvių kalbos kultūros metams pažymėti.
Atsakingos – mokyklų bibliotekininkų
metodinio būrelio pirmininkė D.
Ramančauskytė ir Telšių „Džiugo“
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė I. Tarvainienė.

Telšių
švietimo
centras
Telšių miesto
amfiteatras

1 akad. val.
– nuo 2 €

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Pageidaujantys
pedagogai

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Pageidaujantys
pedagogai

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Mokytojai, Telšių
r. bendruomenės
nariai
Telšių r. ugdymo
įstaigų
bendruomenės

KONSULTAVIMAS
Pageidaujantys
mokytojai ir
mokiniai

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

26

15.00

Konsultacija dėl studijų krypties ir
profesijos pasirinkimo. Konsultuoja
karjeros konsultantė A. Bukinienė.

26

15.00

27

15.00

Konsultacija dėl ugdymo proceso
organizavimo, iškilusių problemų
sprendimo, tyrimų, įsivertinimo ir
strateginių dokumentų rengimo.
Konsultuoja švietimo lyderystės
konsultantas T. Ubartas.
Konsultacija dėl mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo programų kūrimo. Konsultuoja
programų vertinimo ekspertė A. Kleivienė.

27

15.30

Konsultacija dėl darbo su skaitmeninėmis
Pageidaujantys
Telšių
mokymo priemonėmis ir mobiliaisiais
pedagogai
švietimo
įrankių komplektais. Konsultuoja švietimo
centras
konsultantas S. Baliutavičius.
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

04

12.30

Paskaita ,,Autistiškas vaikas“.

Telšių l.-d.
,,Nykštukas“
pedagogai

05

Laikas
derinamas

2 grupiniai užsiėmimai mokiniams
,,Mokinių pareigos, mokymosi
motyvacija.“

Telšių r. Nevarėnų
pagrindinės
mokyklos
6 ir 7 klasės
mokiniai

Telšių l.-d.
,,Nykštukas“

-

Violeta Bidvienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
violeta.bidviene@gmail.com

Telšių r.
Nevarėnų
pagrindinė
mokykla

-

Alvyda Beržanskienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com

07

21, 28

Laikas
derinamas
8.00

Paskaita ,,Kuriame pozityvų
bendravimą su vaiku.“
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai‘‘.

Ramutė Ežerskytė, el. p. ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Telšių r. Eigirdžių
pagrindinės
mokyklos mokinių
tėvai
Telšių „Germanto“
pagrindinės
mokyklos
8 kl. mokiniai

Telšių r.
Eigirdžių
pagrindinė
mokykla
Telšių
„Germanto“
pagrindinė
mokykla

-

Vitalija Sabeckienė,
mob. 8 604 28049,
el. p. sabeckiene6@gmail.com
Vitalija Sabeckienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
sabeckiene6@gmail.com

