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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

02, 03,
08, 15

9.00
12.00

03

8.30

03

10.00

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo
kursų programa (60 akad. val.). Lektorės
– Telšių ŠC PPT skyriaus spec. pedagogės
logopedės V. Bidvienė, V. Lukošienė,
psichologės V. Sabeckienė, A.
Beržanskienė.
Edukacinė išvyka „Priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdymas naudojant
priešmokyklinio ugdymo priemonių
komplektą „OPA PA“. Programos
vadovės – priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio būrelio tarybos narės
O. Sidaravičiūtė, V. Jokšienė.
Seminaras „Sveikatos priežiūra ugdymo
įstaigose“. Programos vadovė – ,,D&DM“
lektorė A. Girčienė.

Pedagogai, kurie
atestuojasi pirmą
kartą arba
pretenduoja įgyti
aukštesnę
kvalifikacinę
kategoriją
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių švietimo
centras

28,80 €

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

Šiauliai,
Gytarių
progimnazija
(K. Korsako g.
10)

8,00 €

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

Įvairių dalykų
mokytojai,
priešmokyklinio ir
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių „Kranto“
progimnazija

8,00 €

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

07

13.00

09

13.00

16

14.00

21

12.00

Data
derina
ma

03

14.00

09

13.00

13

13.30

Paskaita „Korupcijos kaina. Kodėl tai
turi rūpėti kiekvienam?“. Lektorė – LR
specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių
valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio
viršininkė R. Šikšnienė.
Seminaras „Popieriaus karpinių
panaudojimas puošybai. Akcija „Baltos
užuolaidėlės mano miestui“. Programos
vadovė – folkloristė, vaikų folkloro
ansamblio „Čiučiuriuks“ vadovė R.
Macijauskienė.
Paskaita „Kam mums ta tolerancija?“.
Lektorius – Bernardinai.lt redaktorius D.
Puslys.
Seminaras ,,Ugdomojo proceso teisiniai
aspektai“ II dalis. Lektorė – Vilniaus
Gedimino technikos universiteto profesorė,
dr. V. Chreptavičienė.
Gerosios patirties seminaras
„Vadovavimas mokymuisi: mokymo(si)
integralumas, suasmeninimas,
inovatyvių ugdymo(si) priemonių
naudojimas, lyderystė mokymuisi”.
Programos vadovė – Telšių Žemaitės
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui A. Ladukaitė.
Tikybos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Raudytė.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinės tarybos pasitarimas. Atsakinga
– metodinio būrelio pirmininkė J. Nagienė.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo pedagogų metodinių
būrelių tarybų narių pasitarimas. Atsakinga
– metodininkė N. Vaičekauskė.

Įstaigų vadovai,
darbuotojai,
atsakingi už
korupcijos
prevenciją
Dailės,
technologijų
mokytojai, kultūros
darbuotojai,
tautodailininkai ir
kiti pageidaujantys
Tikybos ir etikos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

0,90 €

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

Telšių kultūros
centras

0,90 €

Žemaitės
gimnazija

0,90 €

Švietimo įstaigų
vadovai

Telšių švietimo
centras

24,00 €

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

Šiaulių r.
Meškuičių
gimnazijos
mokytojai ir
mokinių savivaldos
atstovai

Telšių Žemaitės
gimnazija

0,90 €

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) 53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

METODINĖ VEIKLA
Tikybos mokytojų Kavinė „Pitlius“
metodinės tarybos
nariai
Ikimokyklinio
Telšių švietimo
ugdymo pedagogų
centras
metodinio būrelio
tarybos nariai
Ikimokyklinio,
Telšių švietimo
priešmokyklinio,
centras
pradinio ugdymo
pedagogų metodinių
būrelių tarybų nariai

-

-

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

14

9.50

15

12.00

22

8.30

23

14.00

27

13.00

30

13.00

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų
metodinio būrelio pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė L.
Leinartienė.

03

14.00

Pasitarimas dėl 2017 metų suaugusiųjų
mokymosi savaitės organizavimo Telšių

Atvira integruota istorijos ir dailės
pamoka „Gyvoji istorija. Žmonijos
priešistorė“ 6 klasė. Pamoką veda
Nevarėnų pagr. m-klos istorijos mokytoja
N. Račkauskienė, dailės mokytojas R.
Lubis, IT specialistė L. Butkutė ir
„Ateities“ progimnazijos istorijos
mokytoja metodininkė I. Kunšteinienė.
Integruota kūno kultūros ir užsienio
kalbos pamoka. Pamoką veda Telšių
„Ateities“ progimnazijos kūno kultūros
mokytoja metodininkė L. Adomaitienė,
rusų kalbos vyr. mokytoja D. Vaičienė ir
vokiečių kalbos mokytoja metodininkė A.
Mitkė. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė I. Bičkienė.
Pradinio ugdymo pedagogų metodinė
diena. Atsakinga – Telšių r. Luokės V.
Kleivos gimnazijos pradinio ugdymo vyr.
mokytoja D. Soltanienė.
Biologijos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė J. Stonienė.
Pradinio ugdymo pedagogų apskritojo
stalo diskusija „Sukurkime vieningą 4-tos
klasės mokinio pasiekimų ir vertinimo
aprašą". Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė S. Liaudanskienė.

Istorijos ir dailės
mokytojai

Telšių Nevarėnų
pagr. mokykla

-

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

Kūno kultūros ir
užsienio kalbų
mokytojai

„Ateities“
progimnazija

-

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

Pradinio ugdymo
mokytojai
(1-2 atstovai iš
mokyklos)
Biologijos
mokytojai

Telšių r. Luokės
Vytauto Kleivos
gimnazija

-

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

Telšių švietimo
centras

-

Pradinio ugdymo
metodinio būrelio
taryba ir 4-tų
klasių
mokytojai (po 1
atstovą iš
mokyklos)
Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
vadovai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių l.-d.
,,Mastis“

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 53 445, el. p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

Žemaičių
muziejus „Alka“

-

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

KITA
Telšių rajono
savivaldybės
institucijų,

rajone. Atsakinga – metodininkė N.
Vaičekauskė.
14, 15

9.00

16

10.00

20 – 26

Pagal
atskirą
grafiką

Visą
mėnesį

Visą
mėnesį

Pagal
atskirą
grafiką

Apie datą ir laiką
dalyviai bus
informuoti

Projekto „Skaitmeninės priemonės
efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų
mokymui“ mokymai (II sesija). Atsakinga
– metodininkė N. Vaičekauskė.
Seminaras „Kvalifikacijos tobulinimo
institucijų vaidmuo tobulinant mokyklų
veiklą“. UPC lektoriai.
2017 metų suaugusiųjų mokymosi
savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“.
Atsakinga – metodininkė N. Vaičekauskė.

Telšių r. Luokės V. Kleivos gimnazijos
mokytojo S. Pudžiuvelio ir mokinės N.
Stulpinaitės fotografijų paroda „Neringa
vs Sigitas: 10 žodžių, du skirtingi
požiūriai“. Parodos rengėja – D.
Jonauskienė.
Užsienio (anglų) kalbos mokymai (50
akad. val.).

vykdančių
suaugusiųjų
švietimą, atstovai
Telšių r.
neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo teikėjai
Žemaitijos regiono
švietimo centrų
darbuotojai
Telšių r. įstaigos,
asociacijos,
teikiančios
neformalųjį
suaugusiųjų
švietimą
Telšių r.
bendruomenės
nariai

(Muziejaus g.
32, Telšiai)
Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

Pagal atskirą
grafiką

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 60 213, el. p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt
Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

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

Telšių r.
Telšių švietimo
bendruomenės
centras
nariai
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

PPT skyriaus specialistų ir mokyklų vaiko
gerovės komisijos pirmininkų
susitikimas.

08

16.30

Paskaita „3-4 metų vaiko raidos
ypatumai“.

09

17.15

Paskaita ,,Vaikui reikia ribų. Pozityvus
drausminimas“.

Mokyklų vaiko
gerovės komisijos
pirmininkai

Telšių švietimo
centras

Telšių l.-d.
„Nykštukas“
ugdytinių tėvai
Telšių l.-d.
„Žemaitukas“
ugdytinių tėvai

Telšių l.-d.
„Nykštukas“

-

Telšių l.-d.
„Žemaitukas“

-

-

Lina Vičkačkienė
mob. 8 604 28049,
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt
Vilma Lukošienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt
Alvyda Beržanskienė
mob. 8 604 28049, el. p.
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Telšių „Germanto“
progimnazijos 7 kl.
mokiniai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

Telšių r. Upynos
lopšelio-darželio
bendruomenei

Telšių r. Upynos
lopšelis-darželis

-

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

Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Gelbėtojų tiltas“.

Telšių „Germanto“
progimnazijos 7 kl.
mokiniai

Telšių
„Germanto“
progimnazijos

-

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

Paskaita „Paauglystė“ .

Telšių „Germanto“
progimnazijos 7 kl.
mokinių tėvai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

Alvyda Beržanskienė
mob. 8 604 28049, el. p.
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Užsiėmimai su mokiniais tema
,,Savivertė“.

Telšių r. Viešvėnų
pagrindinė
mokyklos 7-8 kl.
mokiniai

Telšių r.
Viešvėnų
pagrindinė
mokykla

-

Alvyda Beržanskienė
mob. 8 604 28049, el. p.
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

10

13.00

Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai. Tyrėjų tiltas“.

13

12.00

Paskaita „Kuriame pozityvų bendravimą
su vaiku“.

17

13.00

21

17.30

22

Bus
informuo
ta

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

