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Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
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Diena

Valanda

03

13.00

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

04

09

Paskaita-gerosios patirties sklaida „Naujų
technologijų panaudojimas istorijos ir
technologijų pamokose. Projekto
„Virtualus Nevarėnų gidas“ ir maketo
„Nevarėnų seniūnijos istorijos objektai“
pristatymas. Pranešėjai – Telšių r.
Nevarėnų pagrindinės mokyklos mokytojai
N. Račkauskienė, R. Lubis, L. Butkutė.
11.00
Telšių regiono gimnazijų konferencija
„Saugi aplinka mokinio asmenybės
augimui, brandai ir ugdymuisi“.
Programos vadovė – Telšių „Džiugo“
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui J. Šalkauskytė.
Išvykimas Edukacinė išvyka „Kamuolys – universali
9.00 val. fizinio ugdymo ir sveikatinimo priemonė:
nuo
praktinis ir teorinis aspektai“. Programos
Telšių
vadovė – kūno kultūros mokytojų metodinio
švietimo būrelio pirmininkė D. Kasparavičienė.
centro

Istorijos ir
technologijų
mokytojai

Telšių r.
Nevarėnų
pagrindinė
mokykla

0,90 €

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

Telšių regiono
gimnazijų
pedagogai

Telšių „Džiugo“
gimnazija,
(Sedos g. 29,
Telšiai)

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Kūno kultūros
mokytojai

S. Dariaus ir S.
Girėno sporto
centras (Perkūno
al. 5, Kaunas)

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

10

10.00

11

9.45

12

Išvykimas
10.30 val.
nuo
Mokesčių
inspekcijo
s

Seminaras ,,Bendravimo įgūdžių
tobulinimas kuriant“. Programos vadovė –
Všį MTD „ARASAI“ direktorė I.
Žagrakalienė.
Respublikinė metodinė-praktinė
konferencija „Šiuolaikinis vaikas ir jo
žaidimų įvairovė“. Atsakinga – Telšių l.-d.
direktorė R. Rondomanskienė.

Spec. pedagogai,
socialiniai
darbuotojai

Telšių
,,Naujamiesčio“
mokykla

0,90 €

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

Lietuvos lopšeliųdarželių, turinčių
„Saulutės“ vardą,
atstovai

Telšių
l.-d. „Saulutė“
(Dariaus ir
Girėno g. 4,
Telšiai)
Palangos senoji
gimnazija,
(Jūratės g. 13,
Palanga)

0,90 €

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

Mokestis
priklausys
nuo grupės
dydžio

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

Edukacinė išvyka „Kaip sudominti lietuvių
kalba ir literatūra: metodai ir formos.
Palangos senosios gimnazijos lietuvių
kalbos
mokytojos
ekspertės
J.
Galinauskienės
patirtis”.
Programos
vadovė - Palangos senosios gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė J.
Galinauskienė.
Išvykimas Edukacinė išvyka “Mokinių kūrybingumą
8.30 val. skatinančių
metodų
taikymas
nuo
netradicinėse erdvėse“. Programos vadovė
Telšių
– dailės mokytojų metodinio būrelio
švietimo pirmininkė A. Sirutienė.

Lietuvių kalbos
mokytojai

Dailės ir
technologijų
mokytojai

Klaipėdos m.
savivaldybės
viešoji
biblioteka (J.
Janonio g. 9,
Klaipėda)

Mokestis
priklausys
nuo grupės
dydžio

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

12

Išvykimas
8.00 val.
nuo
Telšių
švietimo
centro

Edukacinė išvyka ,,Šiaulių lopšeliodarželio „Pasaka“ vadybinės patirties
sklaida“. Atsakinga – ikimokyklinių įstaigų
direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio
būrelio pirmininkė D. Miliuvienė.

Ikimokyklinių
įstaigų vadovai

Šiaulių l.-d.
“Pasaka”
(Statybininkų g.
7, Šiauliai)

Mokestis
priklausys
nuo grupės
dydžio

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

18

12.00

Seminaras „Darbas su vaikais, turinčiais
elgesio sunkumų“. Lektorius – psichologas
E. Karmaza.

13,80 €

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

04

13.00

-

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

12

centro

Soc. pedagogai,
Telšių švietimo
klasių vadovai,
centras
bibliotekininkai
METODINĖ VEIKLA
Telšių
Skuodo ir Telšių r. technologijų mokytojų Skuodo ir Telšių r.
metodinių būrelių gerosios patirties
technologijų
„Atžalyno“
mokytojai
progimnazija

04

14.00

10

14.30

11

14.00

16

14.00

17

10.00

19

12.00

užsiėmimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Martinkienė.
Karjeros specialistų metodinio būrelio
užsiėmimas-koliažų parodos (konkurso)
„Profesijų pasaulis“ aptarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė A. Bukinienė.
Mokyklų bibliotekininkų metodinio
būrelio gerosios patirties užsiėmimas akcijos „Valanda su knyga 2017“ aptarimas.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
D. Ramančauskytė.
Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio
užsiėmimas-Pearson naujų metodologijų
pristatymas (pranešėja – LEU Kalbų
mokymų centro vedėja I. Navickienė). R.
Klemanskienės sėkmės istorija. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė K.
Griciuvienė.
Istorijos ir tikybos mokytojų metodinių
būrelių užsiėmimas-konkurso, skirto
Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600-osioms
metinėms, aptarimas. Atsakingi-metodinių
būrelių pirmininkės I. Kunšteinienė, L.
Raudytė.
Spec. pedagogų-logopedų metodinio
būrelio gerosios patirties užsiėmimassusitikimas su Gelgaudiškio „Šaltinio“
specialiojo ugdymo specialistais. Tema
„Spec. ugdymosi poreikių mokinių elgesio
koregavimo galimybės ir būdai“. Atsakinga
– metodinio būrelio pirmininkė L.
Stasiulienė.
Atvira pamoka vykdant projektą „Planšetė
pirmokui“ (Telšių r. Ubiškės darželiomokyklos pradinio ugdymo mokytojai).
Atsakinga – TŠC metodininkė N.
Vaičekauskė.

Karjeros
specialistai

(P. Cvirkos g. 2,
Telšiai)
Telšių švietimo
centras

Mokyklų
bibliotekininkai

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Anglų kalbos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Istorijos ir tikybos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

Švietimo pagalbos
specialistai
(specialieji
pedagogai,
logopedai)

Gelgaudiškio
„Šaltinio“
specialiojo
ugdymo centras,
(Parko g. 7,
Gelgaudiškis,
Šakių r.)

-

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

Telšių „Germanto“
progimnazijos,
Telšių l.-d.
„Saulėtekis“,
Telšių r. Ubiškės
d.-m. pradinio

Telšių r.
Ubiškės darželis
mokykla

-

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

22

13.30

Pradinio ugdymo pedagogų metodinio
būrelio tarybos posėdis. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė S.
Liaudanskienė.

23

15.00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio tarybos posėdis.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė R.
Klemovienė.

25

12.00

Tikybos mokytojų metodinė diena
„Tobulėjame bendradarbiaudami ir
dalindamiesi“. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė L. Raudytė.

25

14.00

29

13.00

Kūno kultūros mokytojų metodinio
būrelio gerosios patirties užsiėmimasapskrito stalo diskusija. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė D.
Kasparavičienė.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio tarybos posėdis.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
J.Nagienė.

Visą
mėnesį

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio
būrelio inicijuota dailyraščio darbų paroda,
skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos

ugdymo pedagogai
- projekto dalyviai
Pradinio ugdymo
pedagogų
metodinio būrelio
tarybos nariai ir
„Sėkmės istoriją“
pristatantys
pedagogai
Priešmokyklinio
ugdymo metodinio
būrelio tarybos
nariai ir „Sėkmės
istoriją“
pristatantys
pedagogai
Tikybos mokytojai

Kūno kultūros
mokytojai

Ikimokyklinio
ugdymo metodinio
būrelio tarybos
nariai ir „Sėkmės
istoriją“
pristatantys
pedagogai
KITA
Telšių r.
bendruomenės
nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių
Vyskupijos
Jaunimo
Centras,
(Gedimino g.
17, Telšiai)
Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

24

14.00

05

8.00

dienai. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė K. Ežerskienė.
Telšių rajono savivaldybėje veikiančių
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi teikėjų pasitarimas.

Telšių rajono
Telšių švietimo
savivaldybėje
centras
veikiančių
institucijų,
vykdančių
suaugusiųjų
švietimą, atstovai
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai‘‘.

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

Telšių „Germanto“
pagrindinės
mokyklos
8 kl. mokiniai

Telšių
„Germanto“
pagrindinė
mokykla

-

-

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

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

