TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2016 M. KOVO MĖN.
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

04

12.00

09

10.00

10

14.00

16

Išvykstama
8.30 nuo
TŠC

16

14.00

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Dalyvių tikslinė
grupė

Vieta

Dalyvio
mokestis

Akreditacijos Nr. AP 059

Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ kontaktai registracija
iki

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Seminaras „Užsienio kalbų mokymasis
stotelių metodu. Velykinės stotelės“. Lektorė –
LR ŠMM, Roberto Bošo fondo bei Vilniaus
Gėtės instituto lektorė, mokytoja ekspertė G.
Plūkienė.
Seminaras „Geografinių informacinių ir
skaitmeninių mokymo priemonių diegimas
geografijos pamokose“. Lektoriai – KU
socialinės geografijos katedros asistentė, SMP
konsultantė A. Pakamorienė ir Lietuvos
geografijos mokytojų asociacijos prezidentas,
SMP autorius R. Šalna.
Seminaras „Rašymo strategijos. Kaip sukurti
ir įvertinti įtaigų rašinį?“. Lektorė – NEC
Egzaminų skyriaus metodininkė, dr. G.
Notrimaitė - Muzikevičienė.
Edukacinė išvyka „Individualizavimas ir
diferencijavimas, taikant mokymąsi
bendradarbiaujant“ (Skuodo r.). Programos
vadovė – Skuodo r. Bartuvos pagrindinės
mokyklos mokytoja metodininkė, švietimo
konsultantė L. Kriginienė.
Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei
IKT kompetencijai tobulinti. Lektorė – IT
konsultantė I. Krinickienė.

Užsienio kalbų
mokytojai

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

13,80 €

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 4 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Geografijos
mokytojai

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

34,00 €

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 9 d. per
www.semiplius.lt sistemą (2 laisvos
vietos)

Lietuvių kalbos
mokytojai (8-12 kl.)

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

13,80 €

Technologijų
mokytojai

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

10 €

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60 214,
el. p. ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki kovo 8 d. per
www.semiplius.lt sistemą
Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 16 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Pedagogai,
neišklausę šio kurso

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

32 €

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60 214,
el. p. ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki kovo 14 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Diena

Valanda

17

12.00

18

13.50

18

13.00

18 –I
dalis
30 – II
dalis

10.00

21 – 25,
30

10.00

22

9.00

23

12.00

25

10.00

Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ kontaktai registracija
iki
Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60 214,
el. p. ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki kovo 15 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Dalyvių tikslinė
grupė

Vieta

Seminaras „Pozityvaus požiūrio formavimas
ugdant mokinius, turinčius SUP“. Lektorės –
Telšių PPT skyriaus spec. pedagogės V.
Bidvienė ir V. Lukošienė, psichologė V.
Sabeckienė, psichologo asistentė A.
Beržanskienė.
Paskaita „Darbas su mokiniais, turinčiais
regos sutrikimų.“ Lektorė – Telšių ŠC PPT
skyriaus logopedė E. Noreikienė.

Telšių „Džiugo“
gimnazijos
mokytojai

Telšių „Džiugo“
gimnazija (Sedos g.
29)

0,90 €

Telšių r. Kaunatavos
pagr. mokyklos
mokytojai

0,90 €

Telšių l./d. „Eglutė“
bendruomenė

Telšių r. Kaunatavos
pagr. m-kla
(Mokyklos g. 6,
Kaunatavos km.)
Telšių l./d. „Eglutė“
(Lygumų g. 52)

Skuodo r. dailės ir
technologijų
mokytojai

VDU Telšių
fakultetas (Muziejaus
g. 26, Telšiai)

Pedagogai, kurie
atestuojasi pirmą
kartą ar pretenduoja
įgyti aukštesnę
kvalifikacinę
kategoriją

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

28,80 €

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60 214,
el. p. ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki kovo 15 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Gamtos mokslų ir
Telšių „Ateities“
pagr. mokyklos
mokytojai

Telšių „Ateities“
pagr. mokykla
(Lygumų g. 47)

-

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

Muzikos mokytojai,
ikimokyklinio
ugdymo muzikos
pedagogai, pradinių
klasių mokytojai,
turintys muzikos
pamokas
Mokyklų
pavaduotojai
ugdymui

Telšių „Ateities“
pagr. mokykla
(Lygumų g. 47,
Telšiai)

24,00 €

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 23 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Telšių suaugusiųjų
mokykla (S.
Daukanto g. 17)

13,80 €

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60 214,
el. p. ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki kovo 18 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Seminaras „Qomo interaktyvios lentos
panaudojimas priešmokykliniame ugdyme“.
Lektorius – Telšių „Ateities“ pagr. m-klos IT
vyresn. mokytojas G. Bagdonas.
Seminaras - praktikumas „Baltiškų papuošalų
interpretacijos. Metalo plastika dailės ir
technologijų pamokose“. Lektorius – VDU
Telšių fakulteto metalo meno ir juvelyrikos
katedros dėstytojas, doc. A. Gedvilas.
Specialiosios pedagogikos ir spec.
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa (60 val.). Lektorės – Telšių švietimo
centro PPT skyriaus spec. pedagogės V.
Bidvienė ir V. Lukošienė, psichologė V.
Sabeckienė, psichologo asistentė A.
Beržanskienė.
Seminaro „TMG - tyrinėjimais grįstas
mokymas(is)“ II dalis. Programos vadovės Telšių „Ateities“ pagr. mokyklos fizikos vyresn.
mokytoja Z. Dargienė, matematikos mokytoja
metodininkė R. Danėlevičienė.
Seminaras „Nori improvizuoti? Tai visai
nesunku, naudojant perkusinius
instrumentus ugdymo procese“. Lektorė - LR
ŠMM, Roberto Bošo fondo bei Vilniaus Gėtės
instituto lektorė, mokytoja ekspertė G. Plūkienė
ir Vokietijos Eisenacho muzikos akademijos
„Conmusica“ direktorius, doc. A. Blume.
Seminaras „Standartizuotų testų duomenų
analizė, mokinių pažangos stebėsena ir
mokymosi pasiekimų gerinimas“. Lektorius –
Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus
pavaduotojas, dr. P. Gudynas.

Dalyvio
mokestis

Dalyvio
mokestis
priklausys nuo
grupės dydžio
48,00 €

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60 214,
el. p. ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki kovo 15 d. per
www.semiplius.lt sistemą
Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60 214,
el. p. ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki kovo 14 d. per
www.semiplius.lt sistemą
Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 14 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Diena

Valanda

30

10.00

30

12.00

02

14.00

02

14.00

02

15.00

04

13.00

14

13.00

15

14.00

15

14.30

15

13.30

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas
Seminaro „Šiuolaikinės pamokos modeliavimo
galimybės naudojant IT įrankius Prezi ir
Kahoot“ I dalis. Lektorė – Telšių „Kranto“
progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė A. Budginienė.
Seminaras „Kartų polilogas. Kaip ugdyti
šiuolaikines kartas?“. Lektorė – nepriklausoma
švietimo ir verslo konsultantė L. Laurinčiukienė.
Profesijos patarėjų metodinio būrelio
užsiėmimas – diskusija „Planuok karjerą
planingai“ (pranešėja - Telšių teritorinės darbo
biržos jaunimo darbo centro vedėja I.
Motūzaitė). Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Bukinienė.
Istorijos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Bucevičė.
Bibliotekininkų metodinės tarybos pasitarimas.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė A.
Vaičiulienė.
Muzikos mokytojų gerosios patirties
užsiėmimas – praktikumas „Gamų griežimo
pradžiamokslis, grojant smuiku“. Lektorė –
Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos mokytoja
metodininkė K. Kupšienė.
Chemijos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė Z. Mikutienė.
Rusų kalbos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Daukantienė.
Etikos mokytojų metodinio būrelio narių
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė V. Žutautienė.
Psichologų metodinio būrelio susirinkimas
„Vaikų nenoro lankyti mokyklą priežastys ir
pasekmės. Darbas su mokiniais iškritusiais iš
mokyklos“. Atsakinga - Telšių švietimo centro
PPT skyriaus psichologė V. Sabeckienė.

Dalyvių tikslinė
grupė
Pradinio ugdymo
mokytojai

7,20 €

Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ kontaktai registracija
iki
Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p. nijole.vaicekauske@zebra.lt,
registracija iki kovo 25 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Dalyvio
mokestis
priklausys nuo
grupės dydžio

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444) 60 214,
el. p. ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki kovo 23 d. per
www.semiplius.lt sistemą

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 2 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Telšių Vincento
Borisevičiaus
gimnazija (Džiugo g.
6, Telšiai)
Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)
Telšių muzikos
mokykla (Katedros a.
7)

-

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

-

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

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 4 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Telšių „Džiugo“
gimnazija (Sedos g.
29)
Telšių „Atžalyno“
pagrindinė mokykla
(P. Cvirkos g. 2)
Telšių Žemaitės
gimnazija (Šviesos g.
15)
Telšių švietimo
centro PPT skyrius
(Džiugo g. 6)

-

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

-

Alvyda Beržanskienė, mob. 8604
28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com,
registracija iki kovo 15 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Vieta
Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

Telšių „Atžalyno“
Telšių „Atžalyno“
pagr. m-klos
pagr. m-kla (P.
bendruomenė ir kiti
Cvirkos g. 2)
pageidaujantys
METODINĖ VEIKLA
Profesijos patarėjai
Telšių teritorinė
darbo birža (S.
Daukanto g. 64)

Istorijos mokytojų
metodinės tarybos
nariai
Bibliotekininkų
metodinės tarybos
nariai
Muzikos mokyklos
mokytojai

Chemijos mokytojai
Rusų kalbos
mokytojų metodinės
tarybos nariai
Etikos mokytojai
Mokyklų psichologai

Dalyvio
mokestis

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Diena

Valanda

16

13.00

16

10.00

23

9.30

07

14.00

Pasitarimas dėl Telšių rajono savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi 2016 metų veiksmų plano vykdymo.

nuo 09;
paroda
veiks
visą
mėnesį

14.00

Parodos, skirtos Žemės dienai, atidarymas.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų lipdymo
darbelių paroda. Atsakinga – priešmokykinio
ugdymo pedagogų būrelio tarybos pirmininkė R.
Klemovienė. Fotografijos paroda - rengėjai
„Germanto“ pagr. mokyklos pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė E. Mušinskienė,
„Kranto“ progimnazijos pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė L. Šliogerienė.
Užsienio kalbų mokymai (anglų k. – įvairūs
lygiai).

Pagal
atskirą
grafiką
Pagal
atskirą
grafiką
Pagal
atskirą
grafiką
04, 18,
19

12.00

Muzikos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė N. Činskienė.
Logopedų, dirbančių mokyklose, apskrito
stalo diskusija – sunkesnių atvejų analizė.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė I.
Pociutė.
Atvira veikla „Ikimokyklinio amžiaus vaikų
ekologinio ugdymo pradmenys per meninę
veiklą“. Atsakinga - metodinio būrelio
pirmininkė D. Bagužienė.

Dalyvių tikslinė
grupė
Muzikos mokytojai

Logopedai

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

KITA VEIKLA
Telšių rajono
savivaldybės
institucijų, vykdančių
suaugusiųjų švietimą,
atstovai
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
metodinių tarybų
nariai

Telšių rajono
bendruomenės nariai

Dailės raiškos užsiėmimai (pradedantiesiems II
d.).

Telšių rajono
bendruomenės nariai

Šiaurės ministrų tarybos programos
Nordplus Adult projekto „Motyvacija augti“
veiklos.

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

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.

Vieta

Dalyvio
mokestis

Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ kontaktai registracija
iki
Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)
Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

-

Lopšelis- darželis
„Žemaitukas“ (Kalno
g. 4)

-

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

-

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

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

-

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

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)
Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)
Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

-

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

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

-

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

-

Lina Vičkačkienė, mob. 8 604 28049,
el. p. vickackienelina@gmail.com,
registracija iki kovo 16 d. per
www.semiplius.lt sistemą
Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p. nijole.vaicekauske@zebra.lt,
registracija iki 23 d. per
www.semiplius.lt sistemą

17

10.00

Diena

Valanda

23

15.00

24

15.00

24

15.30

24

15.00

04

12.45

07

11.45

09

Laikas
derinamas

09

Laikas
derinamas

14

14.45

Seminaras „Viešieji pirkimai: 2016 metų
didieji pasikeitimai“. Lektorius – UAB
„Pokyčių valdymas“ vadovas T. Vasiliauskas.
Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Viešuosius pirkimus
vykdantys asmenys

Dalyvių tikslinė
grupė

Telšių švietimo
centras (S. Daukanto
g. 35)

Vieta

KONSULTAVIMAS
Konsultacija dėl ugdymo proceso
Pageidaujantys
Telšių švietimo
organizavimo, iškilusių problemų sprendimo
pedagogai
centras (S. Daukanto
(tiek organizacijos lygmeniu, tiek individualiai),
g. 35)
ruošiant įvairius tyrimus, įsivertinimą,
strateginius dokumentus. Konsultuoja švietimo
lyderystės konsultantas T. Ubartas.
Konsultacija dėl mobiliųjų įrenginių
Pageidaujantys
Telšių švietimo
panaudojimo galimybių ugdyme. Konsultuoja
pedagogai
centras (S. Daukanto
švietimo konsultantas A. Daubaris.
g. 35)
Konsultacija dėl darbo su skaitmeninėmis
Pageidaujantys
Telšių švietimo
mokymo priemonėmis ir mobiliaisiais įrankių
pedagogai
centras (S. Daukanto
komplektais. Konsultuoja švietimo konsultantas
g. 35)
S. Baliutavičius.
Konsultacija dėl mokytojų kvalifikacijos
Pageidaujantys
Telšių švietimo
tobulinimo programų kūrimo. Konsultuoja
pedagogai
centras (S. Daukanto
programų vertinimo ekspertė A. Kleivienė.
g. 35)
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
Telšių „Germanto“
Telšių „Germanto“
pagr. mokyklos 8 kl.
pagr. mokykla
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai‘‘.
mokiniai
(Žemaitės g. 37)
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
Telšių r. Eigirdžių
Telšių r. Eigirdžių
pagr. m-klos 6-7 kl.
pagr. m-kla
socialinių įgūdžių ugdymo programą „Tiltai‘‘
,,Gelbėtojų tiltas“ .
mokiniai
(Gedimino g. 16,
Eigirdžių mstl.)
Paskaita „Vaikų netinkamo elgesio
Telšių r. Kaunatavos
Telšių r. Kaunatavos
priežastys“.
pagr. m-klos
pagr. m-kla
mokinių tėvai
(Mokyklos g. 6,
Kaunatavos km.)
Paskaitos ,,Savęs pažinimas“, ,,Profesijos
Telšių r. Kaunatavos
Telšių r. Kaunatavos
pagr. m-klos 7, 10
pagr. m-kla
pasirinkimas ir visada išliekanti abejonė“.
kl. mokiniai
(Mokyklos g. 6,
Kaunatavos km.)
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
Telšių r. Eigirdžių
Telšių r. Eigirdžių
pagr. m-klos 6-7 kl.
pagr. m-kla
socialinių įgūdžių ugdymo programą „Tiltai‘‘
,,Diplomatų tiltas“ .
mokiniai
(Gedimino g. 16,
Eigirdžių mstl.)

49,00 €

Dalyvio
mokestis

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444) 53
445, el. p. nijole.vaicekauske@zebra.lt,
registracija iki kovo 14 d. per
www.semiplius.lt sistemą
Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ kontaktai registracija
iki

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 18 d.

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 18 d.
Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 18 d.

-

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60214,
el. p. aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija iki kovo 18 d.

-

Vitalija Sabeckienė, mob. 8604 28049,
el. p. sabeckiene6@gmail.com

-

Vitalija Sabeckienė, mob. 8604 28049,
el. p. sabeckiene6@gmail.com

-

Alvyda Beržanskienė, mob. 8604
28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com

-

Alvyda Beržanskienė, mob. 8604
28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com

-

Vitalija Sabeckienė, mob. 8604 28049,
el. p. sabeckiene6@gmail.com

16

11.15

Paskaita „Vaikų netinkamo elgesio
priežastys“.

18

12.45

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

SUDERINTA
Telšių r. savivaldybės švietimo, kultūros,
sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja
Danutė Mažeikienė
2016-02-26

Telšių r. Upynos
pagr. m-klos
mokinių tėvai
Telšių „Germanto“
pagr. m-klos 8 kl.
mokiniai

Telšių r. Upynos
pagr. m-kla (Kuršėnų
g. 45, Upynos km.)
Telšių „Germanto“
pagr. mokykla
(Žemaitės g. 37)

-

-

Alvyda Beržanskienė, mob. 8604
28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com
Vitalija Sabeckienė, mob. 8604 28049,
el. p. sabeckiene6@gmail.com

