TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2018 M. RUGSĖJO MĖN.
Tel. (8 444) 60 214, (8 444) 60 213, mob. +370 614 69160 el. paštas: info@sctelsiai.lt , internetinė svetainė: http://www.sctelsiai.lt

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

18

13.00

Seminaras „eTwinning“ programa –
inovatyvi ir efektyvi mokymo(-si)
priemonė“ (6 akad. val., įvadinė dalis).
Programos vadovė - Telšių „Germanto“
progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė S. Liaudanskienė.

Pradinio ugdymo
mokytojai

Telšių švietimo
centras

3,60 €

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

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
švietimo pagalbos
specialistai

Telšių švietimo
centras

5,00 €

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

(Ilgalaikės programos „Novatoriškas ir kūrybiškas
IKT panaudojimas – ugdymo kokybės pradiniame
ugdyme tobulinimas“ I-oji dalis).

25

13.00

3 prioritetas.
Seminaras „Microsoft Publischer 2013 –
trumpas kelias nuo idėjos iki rezultato“
(12 akad. val., iš jų 8 kont. val.) I dalis.
Programos vadovės – Telšių l.-d. „Eglutė“
auklėtoja metodininkė J. Nagienė ir vyr.
logopedė L. Sakienė.

(Ilgalaikės programos „Patirtinio ugdymo idėjos ir jų
įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ IIIoji dalis).
3 prioritetas.

METODINĖ VEIKLA
Parodos
atidarym
as 11 d.

13.00

Paroda
veiks
rugsėjo
mėn.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
nuotraukų paroda „Kūryba gimusi
gamtoje“. Atsakinga – ikimokyklinio
ugdymo pedagogų metodinio būrelio
pirmininkė J. Nagienė. (Metodinis užsiėmimas

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

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

Tarybos nariai

Telšių švietimo
centro
Pedagoginės
psichologinės
tarnybos skyrius

-

Reda Stulpinienė
mob. 8 604 28049
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Žemaičių
muziejaus
„Alka“
Žemaitijos
kaimo
ekspozicijoje
(Malūno g. 5)
Namelis prie
Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo
į Dangų
Bažnyčios
Telšių švietimo
centras

-

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

pagal ilgalaikę programą „Patirtinio ugdymo idėjos
ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“
II-oji dalis).

3 prioritetas.
Specialiųjų pedagogų – logopedų
metodinio būrelio tarybos pasitarimas.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
L. Stasiulienė.
3 prioritetas.

25

14.00

26

15.00

Geografijos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Šviežikienė.
3 prioritetas.

Geografijos
mokytojai

27

13.00

Tikybos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Raudytė.
3 prioritetas.

Tarybos nariai

27

15.00

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų
metodinės tarybos pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė K. Ežerskienė.
3 prioritetas.

Tarybos nariai

28

15.00

Matematikos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Mingėlienė.
3 prioritetas.

Kavinė „Senoji
kvorta“
(Respublikos g.
4)

-

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

Pedagogai, Telšių
r. bendruomenės
nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Projekto darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

,,Oplico“ partneriai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių r.
suaugusiųjų
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Tarybos nariai

KITA
Iki 26

06
10.00

18–22

26, 27
9.00

Pagal atskirą
grafiką

Pagal atskirą
grafiką

Registracija į užsienio kalbų (anglų,
vokiečių) ir meno raiškos mokymus.
3 prioritetas.
„Erasmus+“suaugusiųjų švietimo KA1
projekto „Konsorciumo narių
neformalaus švietimo organizavimo
gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos
patirtimi“ darbo grupės susitikimas.
Atsakinga – metodininkė N. Vaičekauskė.
3 prioritetas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Atvira ir liberali bendruomenė:
iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų
švietimui“ („Oplico“) partnerių susitikimas
Norvegijoje.
3 prioritetas.
Projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“ mokymų „Suaugusiųjų
švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo
mokymai“ II dalis. Atsakinga –
metodininkė N. Vaičekauskė.
3 prioritetas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Rekomendacijos dėl
suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų
patvirtinimo Europoje“ („Revalue“)
darbo grupės pasitarimas.
3 prioritetas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Stereotipai ir mokslinė

fantastika“ („Stereoscifi“) darbo grupės
pasitarimas.
3 prioritetas.

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

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
18

9.00

19

16.45

20

8.00

20

16.45

21

16.45

26

14.00

28

16.45

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Telšių ir Šilalės PPT specialistų metodinė
diena, susitikimas su Vilniaus specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centro komanda.

3 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo – logopedo
susitikimas su Telšių l.-d. „Mastis“ 3-4 metų
ugdytinių tėvais. Paskaita „3-4 metų vaiko
raidos ypatumai“.
1 prioritetas.
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai“.
1 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo – logopedo
susitikimas su Telšių l.-d. „Mastis“ 4-5 metų
ugdytinių tėvais. Paskaita „4-5 metų vaiko
raidos ypatumai“ .
1 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo – logopedo
susitikimas su Telšių l.-d. „Mastis“
priešmokyklinio amžiaus ugdytinių tėvais.
Paskaita „Kaip paruošti vaiką mokyklai“.
1 prioritetas.
PPT skyriaus specialistų ir švietimo įstaigų
Vaiko gerovės komisijų pirmininkų
susitikimas.
3 prioritetas.
PPT psichologo susitikimas su Telšių l.-d.
„Mastis“ ugdytinių tėvais.
3 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Vilniaus SPPC,
Telšių, Šilalės PPT
specialistai

Telšių švietimo
centro
PPT skyrius

-

Lina Vičkačkienė
mob. 8 604 28049
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Telšių l.-d.
„Mastis“
ugdytinių tėvai

Telšių l.-d.
„Mastis“

-

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

Telšių „Germanto“
progimnazijos 8 kl.
mokiniams

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

Telšių l.-d.
„Mastis“
ugdytinių tėvai

Telšių l.-d.
„Mastis“

-

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

Telšių l.-d.
„Mastis“
ugdytinių tėvai

Telšių l.-d.
„Mastis“

-

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

Vaiko gerovės
komisijų
pirmininkai

Telšių švietimo
centras

-

Lina Vičkačkienė
mob. 8 604 28049
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Telšių l.-d.
„Mastis“
ugdytinių tėvai
Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius

Telšių l.-d.
„Mastis“

-

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

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

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Pažintinių procesų lavinimo užsiėmimai –
korekcinės pratybos PPT ikimokyklinio
amžiaus vaikams.
3 prioritetas.
PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
3 prioritetas.

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

ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius
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

