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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

02

12

13.00

11.00
(registraci
ja nuo
10.00)

Tęstinis seminaras „Microsoft Publischer
2013 – trumpas kelias nuo idėjos iki
rezultato“, III 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“ III-oji dalis).
3 prioritetas.
Respublikinė konferencija „Poeto Vytauto
Mačernio likimo žvaigždės“, skirta Telšių
Žemaitės gimnazijos 100-mečiui ir poeto
paminklo Telšiuose atidarymui. Programos
vadovė – Telšių Žemaitės gimnazijos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
metodininkė D. Pabrėžienė.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
švietimo pagalbos
specialistai,
dalyvavę I-oje ir IIoje seminaro dalyse

Telšių švietimo
centras

-

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

Lietuvių kalbos
mokytojai

Telšių Žemaitės
gimnazija

0,90 €

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

12

18

8.00
(Išvykimas
nuo TŠC)

9.15
(išvykima
s nuo
TŠC)

23

13.00

30

12.00

Data
derinama

3 prioritetas.
Edukacinė išvyka „Kražių, 2018-ųjų metų
mažosios Lietuvos kultūros sostinės, ir
Užvenčio istorinė praeitis: sklaida ir
pritaikymas ugdymo procese“. Programos
vadovė – Telšių r. Varnių M. Valančiaus
gimnazijos istorijos vyr. mokytoja I.
Vansavičienė.
3 prioritetas.
Edukacinė išvyka „IT pamokose ir
projektuose“. Programos vadovė – Telšių
„Germanto“ progimnazijos pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė S. Liaudanskienė.
(Ilgalaikės programos „Novatoriškas ir
kūrybiškas IKT panaudojimas – ugdymo
kokybės pradiniame ugdyme tobulinimas“
II-oji dalis).
3 prioritetas.
Tęstinis seminaras „eTwinning“ programa
– inovatyvi ir efektyvi mokymo(-si)
priemonė“ (24 akad. val.). Programos
vadovė - Telšių „Germanto“ progimnazijos
pradinio ugdymo mokytoja metodininkė S.
Liaudanskienė.
(Ilgalaikės programos „Novatoriškas ir
kūrybiškas IKT panaudojimas – ugdymo
kokybės pradiniame ugdyme tobulinimas“
I-oji dalis).
3 prioritetas.
Gerosios patirties seminaras
„Kompiuterinės programos PowerPoint
galimybės švietimo pagalbos specialisto
darbe“. Programos vadovė – spec.
pedagogų-logopedų metodinio būrelio
pirmininkė L. Stasiulienė.
3 prioritetas.
Seminaras „Vaikų turizmo renginių
vadovų mokymai“. Programos vadovė –

Istorijos ir lietuvių
k. mokytojai

Kelmės r.
Kražių kolegija,
Užvenčio
kraštotyros
muziejus

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Pradinio ugdymo
mokytojai,
dalyvaujantys
ilgalaikėje
programoje

Šiaulių
„Juventos“
progimnazija
(P. Višinskio g.
16, Šiauliai)

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Pradinio ugdymo
mokytojai,
dalyvavę
įvadiniame
seminare

Telšių švietimo
centras

27,60 €

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

Spec. pedagogailogopedai

Telšių švietimo
centras

0,90 €

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

Pageidaujantys
pedagogai

Telšių švietimo
centras

11,00 €

Ramutė Ežerskytė, tel.

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto
paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė
Ž. Laurutienė.
3 prioritetas.

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

METODINĖ VEIKLA
01

14.00

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio
tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė K. Griciuvienė.
3 prioritetas.

Anglų k. mokytojų
metodinės tarybos
nariai

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

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

02

13.00

Soc. pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

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

11

13.00

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinės tarybos
nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

11

14.00

Biologijos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

11

13.00

Ikimokyklinių
įstaigų vadovai

Telšių l.-d.
„Eglutė“

-

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

11

15.00

Soc. pedagogų metodinio būrelio
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė G. Jachimovič.
3 prioritetas.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio tarybos pasitarimas.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J.
Nagienė.
3 prioritetas.
Biologijos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Stonienė.
3 prioritetas.
Ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio
būrelio pasitarimas „Vertybiniai ir praktiniai
įstaigos strateginiai planavimo aspektai“.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė L.
Leinartienė.
3 prioritetas.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų
metodinės tarybos pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė K. Ežerskienė.
3 prioritetas.

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės tarybos
nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

12

14.00

16

13.00

17

15.00

17

15.00

19

14.30

23

14.00

Data
derinama

Kūno kultūros mokytojų metodinio
Kūno kultūros
būrelio susirinkimas. Atsakinga – metodinio
mokytojai
būrelio pirmininkė I. Bičkienė.
3 prioritetas.
Psichologų metodinio būrelio praktinis
Psichologai
užsiėmimas „Dailės terapijos metodų
taikymas psichologo darbe“ II d. Atsakinga
– metodinio būrelio pirmininkė V.
Sabeckienė.
3 prioritetas.
Chemijos mokytojų metodinio būrelio
Chemijos
susirinkimas dėl chemijos laboratorijoje
mokytojai
saugomų medžiagų ir
mišinių ženklinimo, sąrašų sudarymo
ir saugos duomenų lapų laikymo.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė R.
Gricienė.
3 prioritetas.
Fizikos mokytojų metodinio būrelio
Fizikos mokytojai
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Mušinskienė.
3 prioritetas.
Matematikos mokytojų metodinės tarybos
Matematikos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
mokytojų
pirmininkė A. Mingėlienė.
metodinės tarybos
3 prioritetas.
nariai
Mokyklų direktorių
Mokyklų direktorių pavaduotojų
metodinio būrelio pasitarimas. Atsakinga –
pavaduotojai
metodinio būrelio pirmininkė D.
Saplinskienė.
3 prioritetas.
Ikimokyklinių
Ikimokyklinių įstaigų direktorių
pavaduotojų metodinio būrelio apskrito
direktorių įstaigų
stalo diskusija „Pedagogo „perdegimas“.
pavaduotojai
Reali pagalba ir metodai „perdegimo“
sindromo mažinimui“. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė R.
Lukauskienė.

Telšių švietimo
centras

-

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

PPT

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

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

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

3 prioritetas.
KITA
14–21

Pagal atskirą
grafiką

Mokymai ,,Suaugusiųjų švietimo įvairovė
Italijoje“ pagal
programos „Erasmus+“ suaugusiųjų
švietimo KA1 projektą „Konsorciumo
narių neformalaus švietimo organizavimo
gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos
patirtimi“ (koordinatorius Raseinių rajono
švietimo pagalbos tarnyba). Atsakinga –
metodininkė N. Vaičekauskė.
3 prioritetas.
Užsienio kalbų (anglų, vokiečių) 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“ („Stereoscifi“) darbo
grupės pasitarimas.
3 prioritetas.

Pagal atskirą
grafiką

Projekto partneriai

Italija

-

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

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai“/ „Pradedame“.
1 prioritetas.
PPT psichologo susitikimas su Telšių l.-d.
„Saulutė“ priešmokyklinės grupės ugdytinių
tėvais. Paskaita „Vaikų netinkamo elgesio
priežastys“.
1 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo – logopedo
susitikimas su Telšių l.-d. „Eglutė“ 3-4 metų
ugdytinių tėvais. Paskaita „3-4 metų vaiko
raidos ypatumai“.
1 prioritetas.

Telšių „Germanto“
progimnazijos 8 kl.
mokiniams

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

Telšių l.-d.
„Saulutė“
priešmokyklinės
grupės ugdytinių
tėvai
Telšių l.-d.
„Eglutė“
ugdytinių tėvai

Telšių l.-d.
„Saulutė“

-

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

Telšių l.-d.
„Eglutė“

-

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

16.30

PPT psichologo susitikimas su Rainių
mokyklos-darželio ugdytinių tėvų bendruomene.
Paskaita „Vaikų pyktis ir agresija“.
1 prioritetas.

Rainių mokyklosdarželio ugdytinių
tėvai

Rainių mokykladarželis

-

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

11

8.00

Telšių „Germanto“
progimnazijos 8 kl.
mokiniams

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

11

17.00

Telšių l.-d.
„Eglutė“
ugdytinių tėvai

Telšių l.-d.
„Eglutė“

-

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

25

8.00

Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai“/“Ekstremalai“.
1 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo – logopedo
susitikimas su Telšių l.-d. „Eglutė“
ugdytinių tėvais. Paskaita „5-6 metų vaiko
raidos ypatumai“.
1 prioritetas.
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai“/ „Tyrėjai“.
1 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Telšių „Germanto“
progimnazijos 8 kl.
mokiniams

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

Vitalija Sabeckienė
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

04

8.00

04

17.00

09

17.00

09

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Pažintinių procesų lavinimo užsiėmimai –
korekcinės pratybos PPT ikimokyklinio
amžiaus vaikams.

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

3 prioritetas.
PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
3 prioritetas.

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

