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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

03

Išvykstama
traukiniu
9.47 val. iš
Telšių
geležinkelio
stoties.

08

10.00

15

10.00

Edukacinė išvyka „Mokinių mokymosi
motyvacijos stiprinimas, integruojant
inovatyvias kūrybines veiklas į
ugdymo(si) procesą“. Programos vadovė –
dailės mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė A. Sirutienė.
Seminaras „Asmens duomenų apsauga,
įsigaliojus ES Bendrajam asmens
duomenų apsaugos reglamentui. Asmens
duomenų apsauga ugdymo įstaigose“.
Lektorius – dr. K. Vitkauskas (VDU).
Seminaras „Įtraukusis ugdymas: kaip
padėti vaikams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių“. Programos vadovės –
Telšių švietimo centro PPT skyriaus
logopedė-spec. pedagogė metodininkė V.
Bidvienė, spec. pedagogė metodininkė V.
Lukošienė.

Dailės mokytojai

Šiaulių
dekoravimo
studija
„Menoja“

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Ugdymo įstaigų
vadovai, IT
specialistai

Telšių švietimo
centras

24 €

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

Telšių l.-d.
„Žemaitukas“
auklėtojų padėjėjos

Telšių l.-d.
„Žemaitukas“

3,60 €

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

16

Išvykstama
apie 10 val.
nuo Telšių
švietimo
centro
(išvykimo
laikas bus
tikslinamas)
.

Iki 16

14.00

17

12.00

22

10.00

29

Išvykstama
apie 7.30
(Išvykimo
laikas ir
vieta bus
tikslinama)

Data ir
laikas
derina
mi

Registr
uojame

Vyks
06-11–15,18

Edukacinė išvyka „IKT panaudojimo
Rusų kalbos
Kretingos
mokytojai
Marijono
galimybės
užsienio
(rusų)
kalbos
pamokose“. Programos vadovė – rusų
Daujoto
kalbos
mokytojų
metodinio
būrelio
pagrindinės
pirmininkė A. Jokubauskienė. Lektorės –
mokykla
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos rusų kalbos mokytojos E. Daniuk
ir A. Petrulienė.
Telšių „Džiugo“
Telšių „Džiugo“
Praktiniai emocinio intelekto ir savižinos
kompetencijų ugdymo mokymai (30 akad.
gimnazijos
gimnazija
val.) tęsinys. Programos vadovė – Telšių
pedagogai
„Džiugo“ gimnazijos psichologė. I.
Stonienė.
Seminaras „Skaitmeninių priemonių
Gamtos mokslų
Telšių švietimo
mokytojai
centras
naudojimas gamtos mokslų pamokose“.
Programos vadovė – Telšių r. Varnių M.
(biologijos,
Valančiaus gimnazijos biologijos vyr.
chemijos, fizikos)
mokytoja G. Bajorūnienė.
Seminaras „Įtraukusis ugdymas: kaip
Telšių l.-d.
Telšių l.-d.
„Žemaitukas“
„Žemaitukas“
padėti vaikams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių“. Programos vadovės –
ikimokyklinio
Telšių švietimo centro PPT skyriaus spec.
ugdymo pedagogai
pedagogė metodininkė V. Bidvienė,
logopedė-spec. pedagogė metodininkė V.
Lukošienė.
Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų
Technologijų
Skuodo r.
mokytojai
ugdymo įstaigos
kūrimas ir panaudojimas technologijų
ugdymo(si) procese“. Programos vadovė –
technologijų mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė J. Martinkienė.
Edukacinė išvyka ,,Naujų metodinės
Mokyklų direktorių
Tauragės
veiklos formų paieškos“. Programos
pavaduotojai
pagalbos
vadovė – Telšių ,,Atžalyno“ progimnazijos
ugdymui
mokytojui ir
direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.
mokiniui centras
Svotienė.
Pedagogams,
Telšių švietimo
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
kuriems reikalinga
centras
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo
kursų programa (60 akad. val.). Lektorės –
išklausyti Spec.

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

0,90 €

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

0,90 €

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

3,60 €

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

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

28,80 €

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

Telšių ŠC PPT skyriaus spec. pedagogės
logopedės V. Bidvienė, V. Lukošienė,
psichologės V. Sabeckienė, A.
Beržanskienė.

pedagogikos ir
spec. psichologijos
kursų programą
METODINĖ VEIKLA

07

Dėl laiko
ir
išvykimo
vietos
bus
informuo
ta el.
paštu
15.00

08

14.00

09

9.00

09

14.00

09

13.00

03

Specialiųjų pedagogų-logopedų metodinio
būrelio narių edukacinė išvyka į Mažeikių
l.-d. „Bitutė“, susitikimas su švietimo
pagalbos specialistais. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė L. Stasiulienė.

Specialiųjų
pedagogų-logopedų
metodinio būrelio
nariai

Anglų kalbos mokytojų metodinės tarybos
Anglų kalbos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
mokytojų metodinė
pirmininkė K. Griciuvienė.
taryba
Istorijos
mokytojų metodinio
būrelio Istorijos mokytojai
gerosios patirties užsiėmimas ,,Vasario 16osios akto inscenizacijos pristatymas ir
analizė. Ar tai pasiteisino? Mokytojos G.
Piktužytės geroji patirtis“. Atsakinga –
metodinio
būrelio
pirmininkė
I.
Kunšteinienė.
Atvira veikla logopedams, dirbantiems su
Ikimokyklinio
ikimokyklinio amžiaus vaikais, Telšių l.-d. ugdymo įstaigose
„Mastis“, tema „Kalbos sutrikimų prevencija dirbantys logopedai
2-4 metų vaikams“. Projekto „Vaiko kelias į
gražią kalbą“ pristatymas. Atsakinga – Telšių
l.-d. „Mastis“ logopedė V. Vidmantienė.
Geografijos mokytojų metodinio būrelio
Geografijos
atvira veikla-popietė ,,Pažinkime Europą.
mokytojai
Mokytojos L. Uosytės geroji patirtis“.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
A. Šviežikienė.
Ikimokyklinio
Ikimokyklinio
ugdymo
pedagogų
metodinio
būrelio
gerosios
patirties ugdymo pedagogai
užsiėmimas, projekto „Mažųjų tyrėjų

Mažeikių l.-d.
„Bitutė“

-

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

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

Telšių V.
Borisevičiaus
gimnazija

-

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

Telšių
l.-d. „Mastis“

-

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

Telšių V.
Borisevičiaus
gimnazija

-

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

10

10

14

15

22

24

30

pavasaris“ refleksija. Atsakingos – metodinio
būrelio pirmininkė J. Nagienė, tarybos narė
Ž. Mizgerienė. (Metodinis užsiėmimas pagal
ilgalaikę programą „Patirtinio ugdymo
idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje“ I-oji dalis).
14.00
Mokyklų direktorių
Mokyklų direktorių pavaduotojų
ugdymui metodinio būrelio susirinkimas
pavaduotojų
,,Ugdymo plano gairės 2018-2019 m. m.
ugdymui
Netradicinio ugdymo dienų organizavimas
(mokyklų patirtis)“. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė D. Saplinskienė.
Laikas
Tikybos mokytojų metodinė išvyka.
Tikybos mokytojai
derinamas Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė L.
Raudytė.
14.00
Psichologų metodinio būrelio metodinė
Psichologai
išvyka „Delfinų terapija: pažintis ir
planuojami įgyvendinti projektai".
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
V. Sabeckienė.
15.00
Geografijos mokytojų metodinės tarybos
Geografijos
posėdis. Atsakinga – metodinio būrelio
mokytojų metodinė
pirmininkė A. Šviežikienė.
taryba
10.00
Biologijos mokytojų gerosios patirties
Biologijos
užsiėmimas „Svajokime ir kurkime“
mokytojai
(projekto baigiamasis renginys).
Organizatorė – Telšių r. Varnių M.
Valančiaus gimnazijos biologijos vyr.
mokytoja G. Bajorūnienė.
13.00
VGK nariai,
Mokyklų VGK narių, švietimo pagalbos
specialistų susitikimas su Kardinal-vonspecialieji
Galen Haus mokyklos, Dinklagės miesto
pedagogai,
mokytojais (Vokietija). Darbo patirties
logopedai,
pristatymas tema „Inkliuzinis ugdymas
psichologai,
Vokietijos mokyklose“, pranešėjas
socialiniai
mokyklos direktorius Guido Venth.
pedagogai
14.00
Chemijos mokytojų metodinio būrelio
Chemijos
gerosios patirties užsiėmimas „Mokinio
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Trakai

-

Klaipėdos
delfinariumas

-

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Vitalija Sabeckiene,
mob. 8 604 28049,
el. p.sabeckiene6@gmail.com

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

Telšių r. Varnių
M. Valančiaus
gimnazija

-

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių „Džiugo“
gimnazija

-

Ramutė Ežerskytė, tel.

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

pažangos matavimo būdai“. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė R. Gricienė.
Matematikos mokytojų metodinių būrelių
(Telšių ir Skuodo r.) gerosios patirties
užsiėmimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Mingėlienė.

Data
ir
laikas
derina
mi

Matematikos
mokytojai

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

Telšių švietimo
centras

KITA
10 d. 12 val.

Paroda veiks nuo
gegužės 7 d.
Parodos pristatymo data
ir laikas derinami

Pagal atskirą
grafiką

17 d. 13 val.

23 d.

Pagal atskirą
grafiką

Akcijos „Valanda su knyga 2018“
baigiamasis renginys. Atsakingos – mokyklų
bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė
D. Ramančauskytė, lietuvių kalbos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė K. Ežerskienė,
metodininkė N.Vaičekauskė.
Telšių Džiugo gimnazijos mokinių
kūrybinių darbų paroda „Minčių klajonės“.
Parodos rengėja – Telšių „Džiugo“
gimnazijos dailės mokytoja G. Raudonienė.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Rekomendacijos dėl
suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų
patvirtinimo Europoje“ (REVALUE)
darbo grupės pasitarimas.
Popietė „Edukaciniai ženklai
bendruomenės ugdymo aplinkose“ (pagal
„Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą
„Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir
galimybės suaugusiųjų švietimui“
(OPLICO).
Edukacinė išvyka „Lyderystė mokymuisi
ir pažangai: Panevėžio pedagogų švietimo
centro patirtis“. Programos vadovė –
Telšių švietimo centro metodininkė R.
Ežerskytė.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Stereotipai ir mokslinė

Lietuvių kalbos
mokytojai

Telšių miesto
amfiteatras

-

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

Telšių r.
bendruomenės
nariai, dailės ir
technologijų
mokytojai
REVALUE darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

OPLICO darbo
grupės nariai,
Degaičių, Ubiškės
nariai ir kt. Telšių
r. bendruomenės
nariai
Telšių švietimo
centro darbuotojai

Telšių r.
Degaičių sen.
bendruomenės
namai

-

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

Panevėžio
pedagogų
švietimo centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.

StereoSciFi darbo
grupės nariai

fantastika“ (StereoSciFi) darbo grupės
pasitarimas.
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
11

12.00

15

14.00

17

12.00

Kiekvieną
mėnesio
antradienį
15.00
Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Psichologo susitikimas su Telšių r. Luokės
V. Kleivos gimnazijos tėvų bendruomene,
paskaita „Bendravimas ir
bendradarbiavimas“.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų VGK
pirmininkų ir PPT specialistų susitikimas.
Tema „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogų kompetencijų dirbti su vaikais,
turinčiais elgesio ir bendravimo sunkumų,
plėtojimo programos pristatymas“.
Užsiėmimas rajono ugdymo įstaigų 10 kl.
mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių „Profesijos
pasirinkimo kryžkelėje“.
5-9 kl. mokinių, patiriančių socialinę atskirtį
bei stokojančių motyvacijos, savipagalbos
grupės užsiėmimai.
PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
Pažintinių procesų lavinimo užsiėmimai –
korekcinės pratybos PPT ikimokyklinio
amžiaus vaikams.
PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

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

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

Telšių r. Luokės
V. Kleivos
gimnazijos tėvų
bendruomenė
Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
VGK pirmininkai

Telšių r. Luokės
V. Kleivos
gimnazija

-

Vitalija Sabeckienė,
mob. 8 604 28049,
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Telšių švietimo
centras

-

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

10 kl. mokiniai,
turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

-

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

5-8 klasių mokiniai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

-

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

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius
Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

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

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

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

