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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 
 

 

01–20 Laikas 

derinamas 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo programos 

mokymai. Lektorius – Telšių r. Varnių M. 

Valančiaus gimnazijos IT vyr. mokytojas 

metodininkas K. Mačernis.  

1 prioritetas. 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu 

Kaina 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

   01 13.00 Ilgalaikės programos „Akademinių pasiekimų 

ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ II 

modulio 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 

mailto:info@sctelsiai.lt
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02 13.00 Ilgalaikės  programos „Socialinis emocinis 

ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ II-o 

modulio „Vaikų su specialiaisiais poreikiais 

ugdymas“ kolegialus mokymasis –

praktikumas. Atsakingos – Telšių l.-d. 

„Saulutė“ direktorė R. Petkuvienė ir Telšių l.-d. 

„Žemaitukas“ direktorė E. Andrijauskienė.  

 

1 prioritetas 

Telšių r. 

švietimo įstaigų, 

teikiančių 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą, 

mokytojai, 

programos 

dalyviai 

Nuotoliniu 

būdu 

Nemokamai Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

14 11.00  Respublikine konferencija „Rainių tragedija: 

atmintis gyva“. Programos vadovė –  , 

Žemaičių muziejaus „Alka“ bibliotekininkė-

archyvarė J. Bucevičė. 

1 prioritetas. 

Istorijos, 

pilietinio, 

dorinio ugdymo 

mokytojai, 

mokyklų 

vadovai, jų 

pavaduotojai 

ugdymui, 

kraštotyros 

būrelių vadovai 

ir kt. 

Rainių Kančios 

koplyčia 

(11 val.); 

Telšių kunigų 

seminarijos V 

a. (13 val.) 

0,90 € Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

17 d.  Laikas 

derinamas 
Ilgalaikės programos „Savivaldis ir 

personalizuotas mokymasis – iššūkis 

šiuolaikiniam pedagogui ir mokiniui, siekiant 

mokymosi sėkmės“ 5-asis seminaras „Kaip 

organizuoti grįžtamąjį ryšį ir koreguoti 

tolimesnius žingsnius“. Lektorės – prof. A. 

Kazlauskienė, doc. R. Gaučaitė. 

2 prioritetas. 

Telšių „Ateities“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

Telšių 

„Ateities“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

Data 

derinama 

Laikas 

derinamas 
Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė fizinio  

ugdymo pamoka“ kolegialaus mokymosi 

užsiėmimas: „Netradicinės sporto šakos ir jų 

panaudojimas pamokoje“,  lektorius – Telšių 

Vincento Borisevičiaus gimnazijos fizinio 

ugdymo mokytojas metodininkas T. Gaurylius; 

„Fizinių ypatybių ugdymas gimnastikos 

pamokose“, lektorius – Telšių r. Tryškių L. 

Pelėdos gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas 

metodininkas S. Statkus. Refleksija. 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Telšių r. 

Tryškių L. 

Pelėdos 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
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1 prioritetas.   
 

 METODINĖ VEIKLA 
 

03 15.00 Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė V. Vaičiulienė. 

Istorijos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

10 17.00 Šokių mokytojų metodinio būrelio kolegialaus 

mokymosi užsiėmimas: 1. „Tarptautinis 

projektas „Online Dance with Pako from 

Portugal“ (I. Budginienė, Telšių Nevarėnų 

pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė); 2.   

Nuotolinis respublikinio mokinių autorinio šokio 

konkurso „Išsilaisvinkime kartu – 2021“ (J. 

Valatkienė, Telšių Vincento Borisevičiaus    

mokytoja metodininkė). Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė D. Dacienė 

Šokio mokytojai Bus patikslinta 

atskira žinute 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Data  

bus 

tikslinama 

Laikas 

derinamas 
Mokyklos bibliotekininkų edukacinė išvyka į 

Kretingos r. savivaldybės M. Valančiaus 

viešąją biblioteką. Atsakinga – Telšių r. 

Nevarėnų pagrindinės mokyklos 

bibliotekininkė D. Ramančauskytė. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Kretingos r. 

savivaldybės 

M. Valančiaus 

viešoji 

biblioteka 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

18 11.00 Matematikos mokytojų metodinio būrelio 

popietė. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė L. Simutienė. 

Matematikos 

mokytojai 

Bus patikslinta 

atskira žinute 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Data 

derinama 

Laikas 

derinamas 
Biologijos mokytojų metodinio būrelio 

popietė. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė Ž. Gureckienė.  

Biologijos 

mokytojai 

Bus patikslinta 

atskira žinute 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

  KITA 
 

 

7,8 d. 

10.00  

 

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninis 

raštingumas?!“ partnerių susitikimas 

Eisenstadte (Austrija). Atsakinga – TŠC 

metodininkė N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Projekto 

dalyviai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
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15, 17, 21, 22, 29 

15.00  

Mokymai „Bendruomenių iniciatyvų 

įgyvendinimas per dalyvaujamąjį biudžetą“. 

Atsakinga – TŠC metodininkė N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

 

Telšių miesto, 

rajono 

savivaldybės 

administracijos, 

seniūnijos, 

bendruomenių, 

NVO atstovai 

Telšių vyskupo 

Vincento 

Borisevičiaus 

kunigų 

seminarijos  

konferencijų 

salė, 

Telšių r. sav. 

seniūnijos 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Iki birželio 4 d. Telšių rajono mokinių technologijų 

olimpiados kūrybinių darbų paroda. 

 

Bendruomenės 

nariai 

Telšių K. 

Praniauskaitės 

viešoji 

biblioteka 3 a.  

 Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@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  
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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  

 

03, 19, 

26  

Nuo 15 

val. 

Psichologinės konsultacijos ir 

socioedukaciniai užsiėmimai vaikams ir jų 

šeimos nariams.   

Vaikai, tėvai  Žarėnų dienos 

centras,  

Varnių g.1 

Žarėnai  

-  PPT specialistai 

mob. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

12 15.00 Paskaita ,,Prekyba žmonėmis: grėsmė ir 

realybė“. 

Globėjai/rūpintojai Nuotoliu būdu 

Zoom platformoje 

-  Vitalija Sabeckienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

  

 

 

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