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1. Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį. 

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/mokymo procesui ir švietimo įstaigai 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 

 

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO RENGINIAI 
 

 

06 10.00 Ilgalaikės programos „Akademinių pasiekimų 

ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ II 

modulio II seminaras „Grįžtamojo ryšio 

technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį 

mokymąsi“.  Lektorės – prof. A. Kazlauskienė, 

doc. R. Gaučaitė, ŠU.  

1  prioritetas. 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

    06 Laikas 

derinamas 
Mokymai „Skaitmeninis mokymas ir 

mokymasis. Skaitmeninio turinio kūrimas“ 

pagal ilgalaikę „Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo programą“. 

Lektorius – Telšių r. Viešvėnų mokyklos 

informatikos vyr. mokytojas V. Juknevičius.  

Telšių r. 

Viešvėnų 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleiviene, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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1 prioritetas.   

07 15.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikiškas 

matematinių gebėjimų ugdymas“ I modulio 

gerosios patirties seminaras „Šiuolaikinių 

technologijų panaudojimas mokant 

matematikos nuotoliniu būdu” mokymai. 

Lektorės – Alytaus Jotvingių gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė D. 

Surdokienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazijos matematikos  ir 

informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė A. Grimalauskienė.   

1 prioritetas. 

Matematikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

07 10.00 Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymas 

šiuolaikinėje muzikos pamokoje. Inovatyvūs 

mokymo būdai bei metodai“ I-o modulio 

„Sėkminga muzikos pamoka su IKT“  

nuotolinis seminaras „Sėkminga pamoka su 

IKT“. Lektorė -  J. Turlienė, Vilniaus Maironio 

progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė. 

Muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

12, 19, 

26 

16.00 Ilgalaikės programos „Gamtamoksliniais 

tyrimais grįstas mokymas(is)“ I modulio 

„Tiriamieji darbai, taikant išmaniąsias 

programėles ir išmaniuosius įrankius“ 

mokymai.  Lektorė – Lietuvos  mokinių 

neformaliojo švietimo centro mokytoja 

metodininkė, edukatorė, tyrėja J. Baniukevič. 

1 prioritetas. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

(biologijos, 

chemijos, 

fizikos) 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

22 

 

13.00 Ilgalaikės  programos „Socialinis emocinis 

ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ I 

modulio konferencija „Nuo uždavinio iki 

rezultato“. Atsakingos – programos vadovės: 

Telšių l.-d. „Žemaitukas“ direktorė E. 

Andrijauskienė ir Telšių l.-d. „Saulutė“ 

direktorė R. Petkuvienė. 

1 prioritetas. 

Telšių r. 

švietimo įstaigų, 

teikiančių 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą, 

mokytojai, 

programos 

dalyviai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
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22 

 

13.00 Ilgalaikės  programos „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių 

kompetencijų ugdymas siekiant individualios 

vaiko pažangos“  II modulio konferencija 

„Nuo uždavinio iki rezultato“. Atsakingos – 

programos vadovės: Telšių l.-d. „Mastis“ 

direktorė D. Popovič ir Telšių l.-d. „Eglutė“ 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė J. Nagienė. 

1 prioritetas. 

Telšių r. 

švietimo įstaigų, 

teikiančių 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą, 

mokytojai, 

programos 

dalyviai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

 METODINĖ VEIKLA 
 

07 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinė diena „Gerosios praktikos 

taikant STEAM metodus ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“. Atsakinga – 

Telšių l.-d. direktorė E. Andrijauskienė. 

 

Telšių l.-d. 

„Žemaitukas“, 

Klaipėdos l.-d. 

„Puriena“ ir l.-d. 

„Versmė“ 

pedagogai ir 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

07 11.00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė S. Liaudanskienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

08 11.00 Pradinio ugdymo mokytojų kolegialus 

mokymasis „Gerosios patirties sklaida per 

tarptautinius „eTwinning“ ir „Erasmus+“ 

projektus vykdant nuotolinį mokymą“. Lektorė 

– Telšių „Atžalyno“ progimnazijos pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė D. Raudienė. 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

08 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio kolegialus 

mokymasis „Video vaizdo kūrimas–nuo 

techninių subtilybių iki panaudojimo 

galimybių“. Lektorė – Telšių l.-d. „Eglutė“ 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė J. Nagienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
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15 14.00 Spec. pedagogų- logopedų geros patirties 

užsiėmimas „LearningApps“ panaudojimo 

galimybės“. Lektorė – Telšių „Kranto“ 

progimnazijos vyr. spec. pedagogė J. 

Šilinskienė. 

 Spec. 

pedagogai 

logopedai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

19 13.00 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 

metodinio būrelio  pasitarimas. Atsakinga –

metodinio būrelio pirmininkė D. Mizgerienė 

Mokyklų 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui  

Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

20 15.00 Psichologų metodinio būrelio susirinkimas. 

Psichoterapinių pasakų analizė. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė V. Sabeckienė. 

Mokyklų 

psichologai 

Nuotoliniu būdu - Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

20 14 val. Spec. pedagogų logopedų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas dėl švietimo pagalbos 

specialistų metodinės dienos „Aukime kartu“. 

Atsakinga - metodinio būrelio pirmininkė L. 

Sakienė. 

 Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

20 15.00 Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

gerosios patirties užsiėmimas „Nuotolinė 

fizinio ugdymo pamoka“. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė I. Zeniauskienė. 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

29 13.00 Spec. pedagogų- logopedų geros patirties 

užsiėmimas „Interaktyvių užduočių kūrimas  

virtualioje 

aplinkoje www.liverworksheets.com“.   

Lektorė – Telšių Naujamiesčio mokyklos, 

vyresnioji specialioji pedagogė D. Vėlavičienė. 

Spec. pedagogai 

logopedai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

29 13.00 Ikimokyklinių įstaigų vadovų apskrito stalo 

diskusija „Socialinės partnerystės veikla“. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė R. 

Petkuvienė.  

Ikimokyklinių 

įstaigų vadovai 

Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

KITA 
 

Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A 1, A 2.2, B 1+). 

 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

- - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:rita.vargalyte@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
http://www.liverworksheets.com/
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:rita.vargalyte@sctelsiai.lt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt


Pagal atskirą 

grafiką 

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninis 

raštingumas?!“ veiklos renginiai.   

Projekto 

dalyviai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Visą mėnesį  

su klientu suderintu 

laiku ir būdu 

(kontaktinis arba 

nuotolinis) 

Pedagoginis  psichologinis konsultavimas.  Mokiniai, tėvai, 

pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

- PPT psichologai  

tel. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

Kiekvieną mėnesio 

pirmadienį  

nuo 16.00 iki 18.00 

(būtina išankstinė 

registracija) 

Konsultacijos tėvams, auginantiems vaikus, 

turinčius ankstyvojo amžiaus raidos, 

mokymosi, aktyvumo ir dėmesio, autizmo 

spektro sutrikimų. 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

-  Vilma Lukošienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

 

Kiekvieną mėnesio 

trečiadienį 

nuo 17.00 iki 

18.30. 

(būtina išankstinė 

registracija) 

Psichologo konsultacijos tėvams, kurie vieni 

augina vaiką(-us)  ,,Auginu vienas“.  

 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

-  Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

Kiekvieną mėnesio 

antradienį 

nuo 17.30 iki 18.30  

(būtina išankstinė 

registracija) 

Konsultacijos ir(ar) grupės užsiėmimai 

ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams pagal 

‚,Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo 

programą“.  

 

Tėvai, auginantys 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikus 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

 

-  Jurgita Paulauskienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

Kiekvieną mėnesio  

pirmadienį ir 

trečiadienį nuo 

15.00 iki 17.00 

(būtina išankstinė 

registracija) 

Logopedo konsultacijos vaikų kalbos, 

komunikacijos gebėjimų ir ugdymo 

klausimais.  

 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

 

-  Elvyra Noreikienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

Kiekvieną 

penktadienį nuo 10 

iki 12 val.  

Tėvystės įgūdžių ugdymas pagal programą 

"Neįtikėtini metai". 

Tėvams, 

auginantiems 3-6 

metų vaikus, 

turinčius elgesio ir 

(ar) emocijų 

sutrikimų 

Nuotoliu būdu 

Zoom platformoje 

-  Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  
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04-14 

13.00 val.  

 

Susitikimas-diskusija  ,,Įtrauktis švietime“.  Telšių l.-d. 

,,Eglutė“ mokytojų 

tarybos nariai 

Nuotoliu būdu 

Zoom platformoje 

-  Lina Vičkačkienė 

mob. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

04-20 

16.00 val. 

Paskaita ,,Kaip paruošti šešiametį 

mokyklai“. 

Telšių l.-d. 

,,Mastis“ 

priešmokyklinės 

grupės vaikų 

tėvams 

Nuotoliu būdu 

Zoom platformoje 

-  Violeta Bidvienė, Vilma 

Lukošienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

04-20 

8.00 – 12.00 

Logopedo praktinės veiklos vertinimas.  - 

 

Telšių l.-d. 

,,Eglutė“ 

-  Violeta Bidvienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt    

 
 

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