TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2016 M. RUGSĖJO 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

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Dalyvių tikslinė
grupė

Vieta

Akreditacijos Nr. AP 059

Dalyvio
mokestis

Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ registracija į visus
renginius per semiplius sistemą

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444)
60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt, iki
rugsėjo 26 d.

-

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

-

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

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

28

12.00

Seminaras „Klasės valdymas“.
Lektorius – psichologas E. Karmaza.

08

14.00

13

15.00

14

15.00

15

12.00

Pradinių klasių mokytojų būrelio
metodinės tarybos pasitarimas.
Atsakinga – metodinio būrelio tarybos
narė S. Liaudanskienė.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
būrelio ataskaitinis - rinkiminis
susirinkimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė R. Klemovienė.
Bibliotekininkų būrelio metodinės
tarybos pasitarimas.
Atsakinga – metodinio būrelio tarybos
narė D. Ramančauskytė.
Tikybos mokytojų metodinio būrelio
narių susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė L.
Raudytė.

Telšių „Ateities“
progimnazijos
pedagogai

Telšių
„Ateities“
progimnazija

METODINĖ VEIKLA
Pradinių klasių
Telšių
mokytojų
„Germanto“
metodinės tarybos
progimnazija
nariai
Priešmokyklinio
Telšių
ugdymo
švietimo
pedagogai
centras
Bibliotekininkų
metodinės tarybos
nariai

Telšių
švietimo
centras

-

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

Tikybos mokytojai

Telšių
vyskupijos
Jaunimo
centras

-

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

Matematikos mokytojų metodinio
būrelio tarybos pasitarimas. Atsakinga –
metodininkė R. Ežerskytė.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio tarybos pasitarimas.
Atsakinga – metodininkė N.
Vaičekauskė.
Šokių mokytojų metodinio būrelio
tarybos pasitarimas. Atsakinga –
metodininkė A. Kleivienė
Chemijos mokytojų metodinio būrelio
tarybos pasitarimas. Atsakinga –
metodininkė R. Ežerskytė
Informacinių technologijų mokytojų
metodinio būrelio tarybos pasitarimas.
Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė K. Vainauskienė.
Soc. pedagogų metodinio būrelio
ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė R. Jurevičiūtė.
Istorijos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J.Bucevičė.
Pradinių klasių mokytojų susirinkimas.
Atsakinga - metodinio būrelio
pirmininkė S. Liaudanskienė.

19

15. 00

19

13.00

21

14.00

21

15.00

22

14.00

27

13.00

28

14.00

29

13.00

09

13.00

Telšių švietimo centro ir Telšių r. sav.
Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų
pasitarimas.

15

10.00

Metodinė diena „ Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas. Įstaigos veiklos
tobulinimo galimybės“. Atsakinga –

Matematikos
mokytojų būrelio
tarybos nariai
Ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinės tarybos
nariai
Šokių mokytojų
būrelio tarybos
nariai
Chemijos
mokytojų būrelio
tarybos nariai
IT mokytojų
būrelio tarybos
nariai

Telšių
švietimo
centras
Telšių
švietimo
centras

-

Telšių
švietimo
centras
Telšių
švietimo
centras
Telšių
švietimo
centras

-

Soc. pedagogai

Telšių
„Kranto“
progimnazija

-

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

Istorijos mokytojai

Telšių
švietimo
centras

-

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

Pradinių klasių
mokytojai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

Telšių
švietimo
centras

-

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

Telšių
švietimo
centras

-

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

KITA VEIKLA
Švietimo centro,
Švietimo ir sporto
skyriaus
darbuotojai
Širvintų r.
švietimo centro
darbuotojai

-

-

-

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444)
60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt
Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444)
53445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt
Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt
Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444)
60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt
Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444)
60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt

Telšių švietimo centro direktorė R.
Vargalytė.
Telšių l./d. „Eglutė“ vaikų kūrybinių
darbų paroda „Formų, linijų ir spalvų
spindesys“ (pagal eTwinning projektą
„Mokymasis per meną“ („Learning
through art“). Parodos rengėja – Telšių
l./d. „Eglutė“ vyr. auklėtoja J. Nagienė.
Parodos pristatymas - 21 d. 10 val.
Tęstinio andragogų praktikų edukacinės
veiklos gebėjimų tobulinimo programa
„Aštuonios andragoginio
meistriškumo pamokos“. Programos
vadovai – Lietuvos suaugusiųjų švietimo

Visą
mėnesį

27- 29

Ikimokyklinių
ugdymo įstaigų
pedagogai, kt.
Telšių r.
bendruomenės
nariai

Telšių
švietimo
centras

-

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

Mokytojai,
dirbantys su
suaugusiais

Telšių
švietimo
centras

-

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

asociacija, dr. V. Lukošūnienė, A. Bėkšta.

Pagal
atskirą
grafiką

Registracija
iki 21 d.

Pagal
atskirą
grafiką

Registracija
iki
spalio 10 d.

15

17.15

27

17.00

Mokytojai, kt.
Telšių
1 akad. val.
Telšių r.
švietimo
– 2 Eur
bendruomenės
centras
nariai
Mokytojai, kt.
Telšių
1 akad. val.
Dailės raiškos užsiėmimai
(pradedantiesiems 3 d.), 16 akad. val.
Telšių r.
švietimo
– 2 Eur
Mokymų pradžia - spalio 14 d. 16 val.
bendruomenės
centras
nariai
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
Paskaita „Adaptacija ir 3-5 amžiaus
Telšių l./d.
Telšių l./d.
„Berželis“ vaikų
„Berželis“
vaikų raidos ypatumai.
tėvai
Užsienio (anglų, vokiečių) kalbų
mokymai, 50 akad. val.
Mokymų pradžia – 26 d. 17.30

Paskaita „Kaip paruošti vaiką
mokyklai?“.

R. Ežerskytė, el. p. ramute.ezerskyte@zebra.lt

Telšių l./d.
„Mastis“ vaikų
tėvai

Telšių l./d.
„Mastis

-

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. 8 604
28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com
Violeta Bidvienė, mob. 8 604
28049, el. p.
violeta.bidviene@gmail.com

