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Diena

Valanda

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

04

05

10.00

10.00
Išvykimas
8.30 val.
nuo Telšių
autobusų
stoties

18

12.00

20

9.00

Seminaras „Kaip pažinti šiuolaikinį
mokinį“. Lektorė – Kauno Vinco
Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytoja
metodininkė E. Steponavičienė.
Edukacinė išvyka „Saugios socialinės
emocinės aplinkos vaikui kūrimas
priešmokykliniame ugdyme“. Atsakinga –
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogų
metodinio būrelio tarybos narė O.
Sidaravičiūtė.
Seminaras „Socialinio ir emocinio
intelekto ugdymas mokykloje“. Lektorė –
VšĮ Vilniaus privačios gimnazijos
psichologė-psichoterapeutė J. Karvelienė.
Seminaras „Socialinio ir emocinio
intelekto ugdymas mokykloje“. Lektorė –
VšĮ Vilniaus privačios gimnazijos
psichologė-psichoterapeutė J. Karvelienė.

Pradinio ugdymo
pedagogai

Telšių švietimo
centras

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Klaipėdos raj.
Gargždų,
Vėžaičių
lopšeliai
darželiai

Telšių r. Viešvėnų
pagr. mokyklos
pedagogai

Telšių r.
Viešvėnų pagr.
mokykla

Soc. pedagogai,
psichologai, Vaiko
gerovės komisijos
pirmininkai ir
nariai

Telšių
„Atžalyno“
progimnazija

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus
Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus
24.00 €

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

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

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

20

12.00

25

Išvykimas
8.30 val.
nuo
švietimo
centro

25-28

Laikas
derinamas

Seminaras „Krepšinio ir tinklinio
technikos elementų mokymasis kūno
kultūros pamokose kitaip“. Programos
vadovė – LSU, Sveikatos, fizinio ir
socialinio ugdymo katedra, doc. dr. L.
Trinkūnienė.
Edukacinė išvyka „Moksleivių ir
ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinių ir
kūrybinių galių ugdymas per muzikos
pamokas/užsiėmimus“. Programos vadovė
– muzikos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė N. Činskienė. (Edukacinė išvyka
- ilgalaikės programos „Moksleivių ir
ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo
lavinimas muzikinio ugdymo procese“ I-oji
dalis).
Edukacinė išvyka ,,Edukacinių aplinkų
panaudojimo ugdymui patirtis Lenkijos
švietimo įstaigose“. Akreditacijos Nr.
211000465. Programos rengėjas - Trakų
švietimo centras.

Kūno kultūros
mokytojai

Telšių
„Atžalyno“
progimnazija

24.00 €

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

Muzikos
mokytojai,
ikimokyklinio
ugdymo muzikos
pedagogai

Klaipėdos l-d
„Šaltinėlis“, H.
Zudermano
gimnazija

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Ikimokyklinių
įstaigų vadovai

Įvairios
Lenkijos
švietimo įstaigos

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 60 213, el. p.
rita.vargalyte@ctelsiai.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

METODINĖ VEIKLA
05

10.00

05–07

Išvykimas
2.00 val.
nuo
autobusų
stoties

11

13.30

Tikybos mokytojų metodinio būrelio
tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė L. Raudytė.
Rajono pedagogų metodinė išvyka į
Varšuvos
Koperniko
mokslo
centrą
(Lenkija). Organizatorė – Telšių r. Varnių M.
Valančiaus gimnazijos biologijos vyr.
mokytoja G. Bajorūnienė.
Pradinio ugdymo mokytojų metodinis
pasitarimas „3-4 klasių moksleivių
olimpiados „Mąstyk, rašyk, pažink“
rezultatų analizė ir aptarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė S.
Liaudanskienė.

Tikybos mokytojų
metodinė taryba

Katedros
parapijos namai

-

Biologijos ir kitų
dalykų mokytojai

Varšuvos
Koperniko
mokslo centras

-

Pradinio ugdymo
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

25

10.00

25

13.00

26

14.00

Telšių ir Jurbarko r. soc. pedagogų
gerosios patirties metodinė diena. Atsakinga
– metodinio būrelio pirmininkė G.
Jachimovič.
Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas
„Atvejo analizė“. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė V. Sabeckienė.
Rusų kalbos mokytojų gerosios patirties
metodinis užsiėmimas-konsultacijos „Prie
arbatos puodelio“. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė A. Jokubauskienė.

Soc. pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

Jolanta Anglickienė
mob. 8 604 28049
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Psichologai

Telšių švietimo
centro PPT

-

Rusų kalbos
mokytojai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

Vitalija Sabeckienė, tel.
8 604 28049, el. p.
sabeckiene6@gmail.com
Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Telšių švietimo
centras

-

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

Rajonų švietimo
skyrių, švietimo centrų,
mokytojų metodinių
būrelių atstovai,
mokyklų direktorių
pavaduotojai
ugdymui), formaliojo /
neformaliojo ugdymo
įstaigų bendruomenės.

-

-

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

Telšių r.
bendruomenės
nariai, technologijų
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių rajono
savivaldybėje
veikiančių
institucijų,

Telšių švietimo
centras

-

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

KITA

Laikas derinamas

06
10–12 val.

Paroda veiks visą
mėnesį

17
13.00 val.

Projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“ mokymų „Suaugusiųjų
neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi
planavimo mokymai savivaldybėse“ I
dalis. Atsakinga – metodininkė N.
Vaičekauskė.
Vaizdo konferencija „Menų dūzgės“ –
kuriančio žmogaus link“. Atsakingas –
UPC.
9.55 val. galima bus prisijungti
(adresu http://193.219.133.45/videos/livestre
ams/page1/) iš bet kurio kompiuterio bei
pranešėjams pateikti klausimus raštu.
Telšių r. Motiejaus Valančiaus gimnazijos
mokinių R. Jastrumskytės (IV kl.) ir I.
Janulevičiaus (I kl.) portreto paroda
„Rodos nieko keisto...“. Parodos rengėja –
Telšių r. Motiejaus Valančiaus gimnazijos
mokytoja metodininkė A. Kačinauskienė.
Telšių rajono savivaldybėje veikiančių
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi teikėjų pasitarimas.
Atsakinga – metodininkė N. Vaičekauskė.

Telšių r.
suaugusiųjų
mokytojai,
grupė suformuota

vykdančių
suaugusiųjų
švietimą, atstovai
23-27
(pagal atskirą planą)
Baigiamasis renginys
vyks gegužės 10 d.
12 val.-14 val.

Pagal atskirą
grafiką

Pagal atskirą
grafiką

Pagal atskirą
grafiką
Pagal atskirą
grafiką
Vyksta registracija.
I-asis užsiėmimas –
2018-04-05

05

10.00

Akcija „Valanda su knyga 2018“, skirta
Lietuvos atkūrimo 100-mečiui, Vydūno ir S.
Daukanto metams pažymėti. Atsakingos –
mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio
pirmininkė D. Ramančauskytė ir lietuvių
kalbos ir literatūros metodinio būrelio
pirmininkė K. Ežerskienė.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Rekomendacijos dėl
suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų
patvirtinimo Europoje“ (REVALUE)
darbo grupės pasitarimas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Atvira ir liberali bendruomenė:
iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų
švietimui“ (OPLICO) darbo grupės
pasitarimas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Stereotipai ir mokslinė
fantastika“ (StereoSciFi) darbo grupės
pasitarimas.
Užsienio (anglų, vokiečių) kalbų mokymai
(50 akad. val.).

Telšių r.
savivaldybės
Karolinos
Praniauskaitės
biblioteka,
filialai, mokyklų
bibliotekos/
Telšių miesto
amfiteatras
Telšių švietimo
centras

-

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

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 60 213, el. p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių r.
bendruomenės
nariai
Telšių r.
bendruomenės
nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Mokyklų
specialieji
pedagogai,
logopedai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

Telšių r. ugdymo
įstaigų
bendruomenės,
bibliotekos, rajono
ir miesto
gyventojai

REVALUE darbo
grupės nariai

OPLICO darbo
grupės nariai

StereoSciFi darbo
grupės nariai

Mokymai „Proginių atvirukų ir dovanėlių
Telšių švietimo
akcentų kūrimas įvairiomis technikomis“
centras
(Kūrybinės popietės su Jurga Stulpiniene).
18 akad. val.
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
PPT ir mokyklų (išskyrus ikimokyklinio
ugdymo įstaigas) švietimo pagalbos
specialistų (specialiųjų pedagogų,
logopedų) pasitarimas.

-

-

Violeta Bidvienė,
mob. 8 604 28049,
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

11

Laikas
derinamas

18

13.00

Pagal atskirą
grafiką ir suderintą
laiką
Kiekvieną mėnesio
antradienį
15.00
Pagal atskirą
grafiką ir suderintą
laiką

Logopedinių pratybų stebėjimas Telšių
l.-d. „Nykštukas“.
Susitikimas su Telšių l.-d. „Žemaitukas“
Vaiko gerovės komisijos nariais.
Pranešimas „Vaikų specialiųjų ugdymosi
poreikių atpažinimas ir įvertinimas,
dokumentų ruošimas“.
PPT specialistų ir mokyklų Vaiko gerovės
komisijų narių pasitarimai.
5-9 kl. mokinių, patiriančių socialinę
atskirtį bei stokojančių motyvacijos,
savipagalbos grupės užsiėmimai.
PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

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

Atestacinės
komisijos nariai

Telšių
l.-d. ,,Nykštukas“

-

Violeta Bidvienė,
mob. 8 604 28049,
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Telšių l.-d.
„Žemaitukas“
VGK nariai

Telšių l.-d.
„Žemaitukas“

-

Vilma Lukošienė,
mob. 8 604 28049,
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

PPT specialistai,
mokyklų VGK
nariai

Mokyklos

-

Lina Vičkačkienė
mob. 8 604 28049,
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

5-8 klasių mokiniai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba
Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose

-

Jolanta Anglickienė
mob. 8 604 28049
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt
Reda Stulpinienė
mob. 8 604 28049
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius

-

