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Akreditacijos Nr. AP 059

1. Prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.
2. Prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.
3. Prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.
Diena

Valanda

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Dalyvių tikslinė grupė

Vieta

Dalyvio
mokestis

Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ registracija į visus
renginius per Semi+ sistemą

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

16

20

Seminaras „Katechezė ir tikybos pamoka
šiandieninėje visuomenėje“. Programos
vadovas – Telšių vyskupijos katechetikos
centro vadovas, eduk. m. lic. R. Gudlinkis.
3 prioritetas.
Apie
Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų
išvykimo įtaka mokinių kūrybiškumo ugdymui(si).
laiką bus
informuo Kelmės ir Telšių r. technologijų ir dailės
mokytojų geroji patirtis“. Programos
jama
papildom vadovė – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos
ai
technologijų mokytoja metodininkė J.
Martinkienė.
3 prioritetas.
10.00

Tikybos mokytojai

Telšių kunigų
seminarija

0,90 €

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

Technologijų ir
dailės mokytojai

Kelmės r.
Tytuvėnų
gimnazija ir kt.
ugdymo įstaigos

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

26

12.00

27

12.00

27-28

12.00

29

11.00

29

12.00

Seminaras „Naujos kartos vaikai – iššūkis
mokytojui. Kodėl juos reikia ugdyti ir
mokyti kitaip?“. Programos vadovė –
psichologė-psichoterapeutė J. Karvelienė.
3 prioritetas.
Seminaras „Socialinio ir emocinio intelekto
ugdymas mokykloje“. Programos vadovė –
psichologė-psichoterapeutė J. Karvelienė.
3 prioritetas.
LIONS QUEST programos „Laikas kartu“
mokymai. Lektorė – LIONS QUEST
programos instruktorė, psichologė J.
Beržanskytė.
1 prioritetas.
Seminaras „Socialinių-emocinių įgūdžių
ugdymas integruojant Kimochis
programą“. Programos vadovė – VšĮ
„Prasminga vaikystė“ vadovė G.VisockėVadlugė.
1 prioritetas.
Seminaras „Naujos kartos vaikai – iššūkis
mokytojui. Kodėl juos reikia ugdyti ir
mokyti kitaip?“. Programos vadovė –
psichologė-psichoterapeutė J. Karvelienė.
3 prioritetas.

Telšių „Ateities“
progimnazijos
pedagogai

Telšių „Ateities“
progimnazija

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Telšių V.
Borisevičiaus
gimnazijos
pedagogai
Telšių „Kranto“
progimnazijos
pedagogai

Telšių V.
Borisevičiaus
gimnazija

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus
-

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

Telšių „Kranto“
progimnazija

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

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių pradinė
mokykla
„Saulėtekis“

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Telšių Žemaitės
gimnazijos
pedagogai

Telšių Žemaitės
gimnazija

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

METODINĖ VEIKLA
02

13.00

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio
būrelio tarybos metodinis užsiėmimas.
Atsakinga – metodininkė N. Vaičekauskė.
3 prioritetas.

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių l.-d.
„Berželis“

-

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

07

15.00

Šokių mokytojų metodinio būrelio gerosios
patirties užsiėmimas „Disco Kalėdos 1-5 kl.“.
(Mokytojų E. Šilinienės ir I. Budginienės
patirtis). Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė R. Laurinavičienė.
3 prioritetas.

Šokių ir pradinių
klasių mokytojai,
turintys šokių
pamokas

Telšių „Kranto“
progimnazija

-

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

08

12.00

08

13.00

08

15.00

09

14.00

14

14.00

21

13.00

Psichologų metodinio būrelio metodinis
užsiėmimas „Dailės terapijos metodų
taikymas psichologo darbe“. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė V. Sabeckienė.
3 prioritetas.
Mokyklų bibliotekininkų atviras gerosios
patirties renginys „Lietuva Simono Daukanto
akimis“, skirtas S. Daukanto 225-ioms
gimimo metinėms pažymėti, ir aptarimas.
Organizatorė – Telšių „Kranto“
progimnazijos bibliotekos vedėja M.
Gureckienė.
3 prioritetas.
Pradinio ugdymo pedagogų metodinio
būrelio tarybos pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė S.
Liaudanskienė.
3 prioritetas.
Matematikos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Mingėlienė.
3 prioritetas.
Rusų kalbos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Jokubauskienė.
3 prioritetas.
Gerosios patirties užsiėmimas ,,Ugdymo(si)
džiaugsmo patirtys priešmokykliniame
ugdyme(si)“. Lektorės – Telšių l.-d.
,,Berželis“
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogės metodininkės A. Jonkienė, R.
Klemovienė, vyr. auklėtoja R. Andrejauskienė.
(Ilgalaikės
kvalifikacijos
tobulinimo
programos „Pedagogo ir ugdytinio dermė“ IIIoji dalis).
3 prioritetas.

Psichologų
metodinio būrelio
nariai

Telšių „Džiugo“
gimnazija

-

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

Mokyklų
bibliotekininkai

Telšių „Kranto“
progimnazija

-

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

Pradinio ugdymo
pedagogų
metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Matematikos
mokytojų
metodinės tarybos
nariai
Rusų kalbos
mokytojų
metodinės tarybos
nariai
Telšių l.-d.
„Berželis“
pedagogai

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių l.-d.
„Berželis“

-

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

22

Laikas
derina
mas

28

13.00

28

13.00

29

14.30

Metodinė diena „Socialinių emocinių
kompetencijų ugdymo įtaka mokyklos
mikroklimatui“ . Programos vadovės –Telšių
r. Nevarėnų pagr. m-klos psichologė asistentė
I. Kuprijanovienė, vyr. socialinė pedagogė S.
Lukošienė, logopedė - metodininkė I.
Vandzinskienė. (Ilgalaikės kvalifikacijos
tobulinimo programos „Saugios
psichologinės aplinkos kūrimas ugdymo
įstaigose per socialinių emocinių
kompetencijų ugdymą“ V-oji dalis).
3 prioritetas.
Matematikos mokytojų gerosios patirties
užsiėmimas „Mokaisi matematikos – mokaisi
gyvenimo“ ( pranešėja mokytoja metodininkė
R. Danilevičienė), „Kas yra STEAM? Testų
kūrimas naudojant Kahoot“ (pranešėja
matematikos vyr. mokytoja L.
Liubinavičienė) ir ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Mingėlienė.
3 prioritetas.
Telšių rajono pradinių klasių mokinių ir
mokytojų kūrybinė - praktinė konferencija
„Aš galiu – gali ir tu“. Atsakinga – Telšių
„Germanto“ progimnazijos pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė S. Liaudanskienė.
(Ilgalaikės programos „Novatoriškas ir
kūrybiškas IKT panaudojimas – ugdymo
kokybės tobulinimas“ III-oji dalis).
3 prioritetas.
Geografijos mokytojų metodinio būrelio
užsiėmimas-paskaita „Ekspedicija po
Namibiją – gamtos, kultūros ir ekonomikos
įvairovė“ (lektorė – L. Uosytė). Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė A. Šviežikienė.
3 prioritetas.

Telšių r. Nevarėnų
pagr. mokyklos
pedagogai

Telšių r.
Nevarėnų pagr.
mokykla

-

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

Matematikos
mokytojai

Telšių
„Atžalyno“
progimnazija

-

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

Telšių rajono
pradinių klasių
mokiniai ir
pradinių klasių
mokytojai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

Geografijos
mokytojai

Telšių V.
Borisevičiaus
gimnazija

-

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

KITA

05 d. 11 val.

Darbų
eksponavimas
16 d. 14 val.
Pagal atskirą
grafiką

Paskaita „Šiuolaikinė žurnalistika – kaip
papasakoti svarbią informaciją clickbaitų
ir socialinių tinklų pasaulyje?“. Lektoriai –
Šiuolaikinių medijų agentūros „Nanook“
darbuotojai.
3 prioritetas.
Kalėdinių atvirukų paroda-akcija
„Pasveikinkim vieni kitus“. Atsakinga –
dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
A. Sirutienė.
3 prioritetas.
Užsienio kalbų (anglų) mokymai.
3 prioritetas.

Pagal atskirą
grafiką

Programos „Erasmus+“ strateginių
partnerysčių projekto „Atvira ir liberali
bendruomenė: iššūkiai ir galimybės
suaugusiųjų švietimui“ („Oplico“) darbo
grupės pasitarimas.
3 prioritetas.

Pagal atskirą
grafiką

Programos „Erasmus+“ strateginių
partnerysčių projekto „Rekomendacijos dėl
suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų
patvirtinimo Europoje“ („Revalue“) darbo
grupės pasitarimas.
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių
partnerysčių projekto „Stereotipai ir
mokslinė fantastika“ („Stereo Scifi“) darbo
grupės pasitarimas.
3 prioritetas.

Pagal atskirą
grafiką

19-25
(pagal atskirą
grafiką)

2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė
„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.
Atsakinga – metodininkė N. Vaičekauskė.

9-12 klasių
mokiniai ir
mokytojai

Telši r. Tryškių
L. Pelėdos
gimnazija

-

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

Dailės ir
technologijų
mokytojai, 7-12 kl.
moksleiviai

Telšių švietimo
centras

-

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

Pedagogai, Telšių
r. bendruomenės
nariai
,,Oplico“ darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

„Revalue“ darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

„Stereoscifi“ darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių r. įstaigos,
VšĮ, asociacijos,
teikiančios
neformalųjį

Pagal atskirą
grafiką

-

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

suaugusiųjų
švietimą
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
05

17.00

07

17.00

08

8.00

15

15.00

15

8.00

15

18.00

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

PPT specialiojo pedagogo-logopedo
susitikimas su Telšių l.-d. „Eglutė“ ugdytinių
tėvais. Paskaita „2-3 metų vaiko raidos
ypatumai“.
1 prioritetas.
PPT psichologo susitikimas su Telšių l.-d.
„Saulutė“ ikimokyklinio amžiaus ugdytinių
tėvais. Paskaita „Trimečio krizė“.
1 prioritetas.
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai“/ „Ekstremalai“.
1 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo-logopedo
susitikimas su Žarėnų „Minijos“ pagrindinės
mokyklos bendruomene. Paskaita
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos
raidos ypatumai“.
1 prioritetas.
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą „Tiltai“.
1 prioritetas.
PPT psichologo susitikimas su Telšių
„Kranto“ progimnazijos mokinių tėvais.
Paskaita „Efektyvus tarpusavio
bendradarbiavimas šeimoje“.
1 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
Pažintinių procesų lavinimo užsiėmimai –
korekcinės pratybos PPT ikimokyklinio
amžiaus vaikams.

Telšių l.-d.
„Eglutė“
ugdytinių tėvai

Telšių l.-d.
„Eglutė“

-

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

Telšių l.-d.
„Saulutė“
ikimokyklinės
grupės ugdytinių
tėvai
Telšių „Germanto“
progimnazijos 8 kl.
mokiniams

Telšių l.-d.
„Saulutė“

-

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

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

Žarėnų „Minijos“
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei

Žarėnų
„Minijos“
pagrindinė
mokykla

-

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

Telšių „Germanto“
progimnazijos 8 kl.
mokiniams
Telšių „Kranto“
progimnazijos 2-4
klasių mokinių
tėvai

Telšių
„Germanto“
progimnazija
Telšių „Kranto“
progimnazija

-

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

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

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

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

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

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

