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Diena

Valanda

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Dalyvių tikslinė grupė

Vieta

Dalyvio
mokestis

Akreditacijos Nr. AP 059
Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ registracija į visus
renginius per semiplius sistemą

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

02

10.00

19–23
28

9.00
12.00

19,
23

9.00

21

7.00

Seminaras „Pedagogo įsivertinimo ir
vertinimo svarba ugdomajam procesui“.
Programos vadovės – VšĮ „Personalo
praktikų paslaugos“ lektorės E. Makselytė ir
I. Kaminskienė.
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.
Seminaras „IKT panaudojimo galimybės
pradiniame ugdyme“. Lektorė –
informacinių technologijų mokytoja
metodininkė S. Kazokevičienė.
Edukacinė išvyka „Ugdysime ateičiai:
pažintis su Vilniaus universiteto mokslo
centrais“. Programos vadovė – biologijos

Švietimo įstaigų
vadovams

Telšių švietimo
centras

24,00 €

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

Pedagogams,
kuriems reikalinga
išklausyti Spec.
pedagogikos ir
spec. psichologijos
kursų programą

Telšių švietimo
centras

28,80 €

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

Pradinio ugdymo
pedagogai

Telšių švietimo
centras

28,00 €

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

Biologijos,
chemijos, fizikos

Vilniaus
universitetas

Kaina
priklausys

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

23

9.00

23

13.00

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė J.
Stonienė.
Paskaita „Krizių valdymas mokykloje“.
Lektorė – Telšių švietimo centro PPT
skyriaus psichologė A. Beržanskienė.
Seminaras „Emocinio intelekto lavinimas:
kaip padėti vaikams suprasti save ir
valdyti savo emocijas“. Lektorė –
psichologė, koučingo specialistė I.
Čekauskienė.

mokytojai, karjeros
specialistai
Telšių Žemaitės
gimnazijos
pedagogai
Telšių r. Nevarėnų
pagr. m-klos
pedagogai

Telšių Žemaitės
gimnazija

nuo dalyvių
skaičiaus
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

Telšių r.
Nevarėnų pagr.
m-kla

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

IT mokytojai

Telšių „Kranto“
progimnazija

-

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

Ikimokyklinio
ugdymo metodinio
būrelio tarybos
nariai
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Matematikų
mokytojų metodinė
taryba
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

Telšių r.
savivaldybės
Karolinos
Praniauskaitės
viešoji
biblioteka (IV
a.)

-

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
06

14.00

06

13.00

19

14.00

20

10.00

21

10.00

Informacinių technologijų mokytojų
metodinio būrelio susirinkimas. IT
mokytojos metodininkės A. Kumžienės
geroji patirtis „Mobiliosios aplikacijos ir
kiti IT projektai“. Atsakingas – metodinio
būrelio pirmininkas G. Bagdonas.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio tarybos posėdis.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J.
Nagienė.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
metodinės tarybos pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė R.
Klemovienė.
Matematikos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Mingėlienė.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
gerosios patirties metodinis užsiėmimas
„Tėvų, vaikų ir pedagogų
bendradarbiavimas, siekiant emocinio socialinio priešmokyklinio amžiaus vaikų
brandumo ir sveikatingumo“. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė R.
Klemovienė.

KITA

02
4–7

09

Seminaras „Asmenybės ir karjeros
kompetencijų plėtotė“. Lektorė –
psichologė V. Servutienė.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Rekomendacijos dėl
suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų
patvirtinimo Europoje“ (REVALUE)
partnerių susitikimas Olandijoje.
Seminaras „Erasmus +“ projektų ir „Epale“
platformos teikiamos galimybės
bibliotekoms, muziejams ir neįgaliųjų
organizacijoms.

Telšių r. Gadūnavo
seniūnijos
darbuotojai
R. Vargalytė,
A. Kleivienė

Buožėnų
kultūros centras

0,90 €

Telšių švietimo
centras

-

Bibliotekininkai,
muziejų
darbuotojai,
neįgaliųjų
organizacijų
atstovai
Telšių r.
bendruomenės
nariai

Telšių r. sav.
viešoji K.
Praniauskaitės
biblioteka

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

-

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

-

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

Pagal atskirą
grafiką

Užsienio (anglų, vokiečių) kalbų mokymai
(50 akad. val.).

Paroda veiks
sausio-vasario
mėn.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir jų
Telšių r.
Telšių švietimo
tėvelių nuotraukų paroda „Rašytiniai
bendruomenės
centras
nariai
simboliai gamtoje ir architektūroje. Čia,
kur gyvena raidės“, skirta atkurtos
Lietuvos valstybingumo 100-mečiui
paminėti. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Nagienė.
OPLICO darbo
Telšių švietimo
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Atvira ir liberali bendruomenė:
grupės nariai
centras
iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų
švietimui“ (OPLICO) darbo grupės
pasitarimas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
StereoSciFi darbo
Telšių švietimo
projekto „Stereotipai ir mokslinė
grupės nariai
centras
fantastika“ (StereoSciFi) darbo grupės
pasitarimas.
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

Pagal atskirą
grafiką

Pagal atskirą
grafiką

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;

PPT specialistai,
logopedai,
dirbantys
ikimokyklinėse
įstaigose
Telšių „Germanto“
progimnazijos 3 kl.
mokinių tėvai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

-

Violeta Bidvienė,
tel. 8 604 28049, el. p.
violeta.bidviene@gmail.com

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

Socialinių įgūdžių ugdymo grupiniai
užsiėmimai mokiniams pagal programą
„Tiltai“, „Gelbėtojų tiltas“.

Telšių „Germanto“
progimnazijos 7 kl.
mokiniai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

18.00

Psichologo susitikimas su Tryškių r. L.
Pelėdos gimnazijos bendruomene ir
paskaita „Pozityvus drausminimas ir ribų
nustatymas“.

Tryškių r.
L. Pelėdos
gimnazijos

-

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

07

12.30

Buožėnų
mokykladarželis

-

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

08

17.00

Psichologo susitikimas su Buožėnų
mokyklos-darželio pedagogais ir paskaita
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio
ypatumai“.
Psichologo susitikimas su l.-d. „Saulutė“
ugdytinių tėvais ir paskaita „Vaikų pyktis ir
agresija. Kaip elgtis?“.

Tryškių L. Pelėdos
gimnazijos
bendruomenės
nariai (pedagogai,
tėvai)
Buožėnų
mokyklos-darželio
pedagogai
l.-d „Saulutė“
ugdytinių tėvai

l.-d. „Saulutė“

-

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

09

13.00

Ubiškės mokyklosdarželio
bendruomenės
nariai (pedagogai,
tėvai)

Ubiškės
mokykladarželis

-

Violeta Bidvienė, Vitalija
Sabeckienė
tel. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

13

13.00

Upynos mokyklos
bendruomenės
nariai
(pedagogai,
mokiniai)

Upynos
pagrindinė
mokykla

-

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

01

14.00

PPT specialistų ir logopedų, dirbančių
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose,
pasitarimas.

01

18.00

Psichologo paskaita tėvams „Vaikas tarp
draugų“.

02

13.00

02

PPT specialistų susitikimas su Ubiškės
mokyklos-darželio bendruomene ir
paskaitos temomis „Vaikų netinkamo
elgesio priežastys ir jo valdymo būdai“ ir
„Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos
ypatumai“.
PPT specialistų susitikimas su Upynos
mokyklos bendruomene ir paskaitos
temomis „Emocinio intelekto ugdymas“
bei „Paauglystė ir aš“.

20

14.00

Kiekvieną
mėnesio
antradienį
15.00
Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

PPT specialistų ir rajono pagrindinių
mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų VGK
pirmininkų pasitarimas.
5-9 kl. mokinių, patiriančių socialinę atskirtį
bei stokojančių motyvacijos, savipagalbos
grupės užsiėmimai.
PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

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

VGK pirmininkai
(pagrindinių
mokyklų,
progimnazijų ir
gimnazijų)
5-8 klasių mokiniai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

-

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

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

-

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

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose

-

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

