TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2018 M. BIRŽELIO 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

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

11–
15, 18

12.00

18

9.00

19

Apie
išvykimo
laiką ir vietą
bus
informuoja
ma
papildomai.

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 „Socialinio ir emocinio
intelekto ugdymas mokykloje“. Lektorė –
VšĮ Vilniaus privačios gimnazijos
psichologė-psichoterapeutė J. Karvelienė
Edukacinė išvyka „Vilnius – Lietuvos
valstybingumo ir kultūros lopšys, miesto
istorija bei modernios valstybės kūrimo
akcentai: sklaida bei pritaikymas ugdymo
procese“. Programos vadovė – G. Piktužytė,
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
istorijos vyr. mokytoja.

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

Telšių „Atžalyno“
progimnazijos
pedagogai

Telšių
„Atžalyno“
progimnazija

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

Istorijos mokytojai

VU biblioteka

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus
Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Edukacinė išvyka „Kokybiškas ugdymas:
iššūkiai ir galimybės. Ukmergės J.
Basanavičiaus ir A. Smetonos gimnazijų
patirtis“. Programos vadovė – Telšių
„Džiugo“ gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui R. Toleikienė.
Laikas
22
Edukacinė išvyka į VU „Matematikos
derinamas žinių taikymas globalaus kosmoso
tyrimuose“. Programos vadovė matematikos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė A. Mingėlienė.
Laikas
Data
Seminaras „Moksleivių kūrybiškumo
derina derinamas ugdymas vasaros stovyklų ir plenerų
ma
metu“. Programos vadovė – V. Šepikaitė,
Telšių dailės mokyklos mokytoja.
21

Laikas
derinamas

Telšių „Džiugo“
gimnazijos
pedagogai

Ukmergės J.
Basanavičiaus ir
A. Smetonos
gimnazijos

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Matematikos
mokytojai

VU

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Dailės mokytojai

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

METODINĖ VEIKLA
05, 06

2.00
(išvykstama
nuo
autobusų
stoties)

06

12 val.

06

10.00

Rajono pedagogų metodinė išvyka Telšių r. pedagogai,
„Senosios Lietuvos pilys Baltarusijoje“. grupė suformuota
Atsakinga – Telšių r. pradinio ugdymo
pedagogų metodinio būrelio pirmininkė S.
Liaudanskienė.
Kūrybinis pleneras ikimokyklinio ugdymo Ikimokyklinio ir
pedagogams „Kūryba, gimusi gamtoje“.
priešmokyklinio
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J. ugdymo pedagogai
Nagienė. (Metodinis užsiėmimas pagal
ilgalaikę programą „Patirtinio ugdymo
idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje“ II-oji dalis).
Mokyklų direktorių pavaduotojų
ugdymui metodinio būrelio gerosios
patirties užsiėmimas ,,Bendradarbiavimo
kultūros puoselėjimas mokykloje: Telšių,
Šakių, Kelmės rajonų patirtis“. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė D.
Saplinskienė.

Mokyklų
direktorių
pavaduotojai
ugdymui

Senosios LDK
pilys
Baltarusijoje

-

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

Žemaitijos
kaimo
ekspozicija
(Malūno g. 5,
Telšiai)

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

07

14.00

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio
tarybos
pasitarimas.
Atsakinga
–
metodininkė N. Vaičekauskė.

Mokyklų
bibliotekininkų
metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

11

14.00

Pradinio ugdymo metodinio būrelio tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė S. Liaudanskienė.

Metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

12

13.00

Biologijos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

13

13.00

Tikybos mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

19

12.00

Geografijos
mokytojai

Telšių r. Luokės
seniūnija

-

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

21

14.00

Biologijos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Stonienė.
Tikybos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Raudytė.
Geografijos mokytojų metodinė išvyka į
Luokės seniūniją „Tiriamoji veikla
geografijos pamokose“. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė A.
Šviežikienė.
Specialiųjų pedagogų-logopedų metodinio
būrelio narių posėdis „Švietimo pagalbos
specialistų dokumentacija. Parengtų
metodinių priemonių pristatymas“.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė L.
Stasiulienė.

Specialiųjų
pedagogų –
logopedų
metodinio būrelio
nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių r. suaugusiųjų
mokytojai,
grupė suformuota

Telšių švietimo
centras

-

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

Soc. pedagogai, soc.
darbuotojai,
psichologai, klasių
auklėtojai

Telšių švietimo
centras

-

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

KITA
4, 5 d. 9 val.

06 d. 12 val.

Projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“
mokymų „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir
tęstinio mokymosi planavimo mokymai
savivaldybėse“ I dalis. Atsakinga – metodininkė
N. Vaičekauskė.
Paskaita „Seksualinis smurtas prieš vaikus:
kaip atpažinti ir padėti“. Lektorė – Vilniaus
globos namų „Užuovėja“ psichologė V.
Paliaukienė.

Paroda veiks nuo
birželio 11 d.

Pagal atskirą
grafiką
Pagal atskirą
grafiką

24–27

Konkurso „Malda už Lietuvą“, skirto Lietuvos
valstybės šimtmečiui paminėti, rajono
moksleivių sukurtų maldų paroda. Parodos
rengėja – tikybos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė L. Raudytė.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto
„Rekomendacijos dėl suaugusiųjų mokyme
įgytų kompetencijų patvirtinimo Europoje“
(REVALUE) darbo grupės pasitarimas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto
„Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir
galimybės suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO)
darbo grupės pasitarimas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto
„Stereotipai ir mokslinė fantastika“
(StereoSciFi) partnerių susitikimas Lodzėje
(Lenkija).

Tikybos mokytojai,
rajono mokiniai

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

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

Telšių l.-d.
„Mastis“

-

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

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

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

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

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

OPLICO darbo
grupės nariai
Projekto partneriai

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
07 d. 16 val.

Pagal atskirą
grafiką ir suderintą
laiką

Pagal atskirą
grafiką ir suderintą
laiką

PPT specialiojo pedagogo – logopedo
susitikimas su Telšių l.-d. „Mastis“ tėvų
bendruomene. Paskaita tėvams „2-3 metų vaiko
raidos ypatumai“.
PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
Pažintinių procesų lavinimo užsiėmimai –
korekcinės pratybos PPT ikimokyklinio amžiaus
vaikams.
PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

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

Telšių l.-d. „Mastis“
ikimokyklinio
amžiaus (2-3m.)
vaikų tėvai
Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius ir
didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius
Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius ir
didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius

