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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

04-05

12.00

Seminaras pagal LIONS QUEST „Laikas
kartu“ programą. Lektorė – LIONS QUEST
instruktorė-projektų vadovė J. Beržanskytė.
1 prioritetas.

Ugdymo įstaigų
pedagogai,
neišklausę šios
programos

Telšių švietimo
centras

Projektinės
lėšos

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

04-05

11.00

Tikybos
mokytojai

Telšių vyskupo
V. Borisevičiaus
kunigų
seminarija
(Katedros a. 6)

0,90 €

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

06

10.00

Seminaras „Virtualios mokymosi aplinkos ir
mobiliųjų
programėlių
panaudojimo
galimybės katalikų tikybos pamokose“.
Lektoriai – katalikų
tikybos mokytojos
metodininkės M. Petrauskaitė, J. Skurdelienė,
katalikų tikybos mokytojas, IT mokytojas
metodininkas V. Jonikas.
3 prioritetas.
20 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo
programos „Patyriminis ugdymas –
šiuolaikiško ugdymo pagrindas. Telšių r.
geografijos mokytojų patirtis“

Geografijos
mokytojai,
dalyvavę I-oje
dalyje

Telšių
„Atžalyno“
progimnazija

-

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

IV dalis. Geografinis takas – mokinių
konkursas/atvira
praktinė
veikla.
Organizatoriai – Telšių r. geografijos
mokytojų metodinės tarybos nariai A.
Šviežikienė, L. Baltrukonienė, T. Ubartas.
3 prioritetas.

17–19

12.00

20

11.00

26

11.00

26-27

10.00

27

11.00

Seminaras „Žemaitijos krašto kultūros
paveldo pritaikymas ugdant lietuvių kalbą
ir etninę kultūrą“. Programos vadovė –
metodininkė R. Ežerskytė.
3 prioritetas.
Edukacinė išvyka „Ugdymo proceso
organizavimo ir valdymo tobulinimo
galimybės:
Radviliškio
r.
Šeduvos
gimnazijos patirtis“. Programos vadovė –
Telšių „Germanto“ gimnazijos direktorė A.
Mikienė.
3 prioritetas.
Seminaras ,,Neuromokslai apie socialines ir
emocines kompetencijas: kas čia
„Režisierius“?“. Lektorius – LSU Medicinos
akademijos docentas, Neuromokslų instituto
neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos
vedėjas, gydytojas neurochirurgas,
sertifikuotas saviugdos (koučingo)
specialistas dr. K. Skauminas.
1 prioritetas.
Seminaras pagal LIONS QUEST „Laikas
kartu“ programą. Lektorė – LIONS QUEST
instruktorė-projektų vadovė J. Beržanskytė.
1 prioritetas.
Edukacinė išvyka „Ugdymo(si) sėkmės:
Pakruojo Žemynos pagrindinės mokyklos
patirtis“. Programos vadovė – Telšių
„Kranto“
progimnazijos
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui A. Bukinienė.
3 prioritetas.

Kaliningrado
srities lietuvių
kalbos ir etninės
kultūros
mokytojai
Telšių
„Germanto“
gimnazijos
pedagogai

Telšių švietimo
centras

Projektinės
lėšos

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

Radviliškio r.
Šeduvos
gimnazija

Kaina
priklausys
nuo
vykstančių
skaičiaus

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

Telšių švietimo
įstaigų vadovai

Telšių r.
Ubiškės
mokykladaugiafunkcis
centras

24,0 €

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

Telšių
Naujamiesčio
mokyklos
pedagogai
Telšių „Kranto“
progimnazijos
pedagogai

Telšių
Naujamiesčio
mokykla

Projektinės
lėšos

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

Pakruojo
Žemynos pagr.
mokykla

Kaina
priklausys
nuo
vykstančių
skaičiaus

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

METODINĖ VEIKLA
04

15.00

05

12.55

11

12.00

13

10.00

13

14.00

18

14.00

Mokyklų
Telšių švietimo
Rajono mokyklų metodinės tarybos narių
pasitarimas. Atsakinga – ŠC metodininkė R.
metodinės tarybos
centras
Ežerskytė.
nariai
3 prioritetas.
Atvira dailės pamoka „Avangardas. Kuriu
Dailės mokytojai Telšių Vincento
avangardinį rūbą“ (III a b kl.). Pamoką veda
Borisevičiaus
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
gimnazija
dailės vyr. mokytoja L. Kaziukonė.
(dailės kabinetas
3 prioritetas.
P205)
Atvira kūno kultūros pamoka „Netradicinis
Kūno kultūros
Telšių Vincento
sportinis žaidimas ,,Spardukas“ kūno kultūros
mokytojai
Borisevičiaus
pamokoje“. Pamoką veda VšĮ Telšių RPMC
gimnazijos
kūno kultūros vyr. mokytojas R. Šiaudkulis.
sporto salė
3 prioritetas.
Pradinio ugdymo mokytojų gerosios Pradinio ugdymo Telšių švietimo
patirties metodinis užsiėmimas – apskrito
mokytojai
centras
stalo diskusija „Novatoriškas ir kūrybiškas
IKT panaudojimas – ugdymo kokybės
tobulinimas. Refleksija“. 40 akad. val.
kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikės programos
„Novatoriškas
ir
kūrybiškas
IKT
panaudojimas – ugdymo kokybės tobulinimas“
V dalis. Atsakinga – programos vadovė S.
Liaudanskienė.
3 prioritetas.
Istorijos mokytojų metodinio būrelio
Istorijos
Telšių Vincento
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
mokytojai
Borisevičiaus
pirmininkė G. Piktužytė.
gimnazija
3 prioritetas.
Rusų kalbos
Telšių švietimo
Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio
užsiėmimas. Pranešimas „Respublikinės
mokytojai
centras
kūrybinės partnerystės projekto pristatymas“
(pranešėja – D. Dambrauskienė); Metodinio
būrelio tarpinių rezultatų aptarimas ir
tolimesnių priemonių numatymas.

-

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

-

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

-

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

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė A.
Jokubauskienė.
3 prioritetas
KITA
Parodos veiks iki
birželio 21 d.

5-8 d.

12 d.
14 val.

15 d.
11.00 – 15.00

Pagal atskirą
grafiką

Pagal atskirą
grafiką

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos IV
Telšių r.
Telšių švietimo
a kl. mokinės Gustės Laukaitytės fotografijų
bendruomenė
centras
paroda „Personų etiudai“. Parodos rengėja –
dailės mokytoja L. Kaziukonė.
Programos „Erasmus+“ strateginių
,,Oplico“ projekto Telšių švietimo
partnerysčių projekto „Atvira ir liberali
darbo grupės
centras
bendruomenė: iššūkiai ir galimybės
suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO) 5-asis
partnerių susitikimas Auvillar (Prancūzija).
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio
Konsorciumo
Telšių švietimo
veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo
narių atstovai
centras
projekto „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų
gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos
patirtimi“ konsorciumo narių susirinkimas.
Telšių rajono savivaldybės Neformaliojo
Telšių r. sav.
Telšių miesto
suaugusiųjų
švietimo teikėjų edukacinių
Neformaliojo
Turgaus aikštė
suaugusiųjų
veiklų pristatymas Žemaitijos sostinės
šventėje 2019.
švietimo teikėjai
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių
Partneriai,
Telšių švietimo
partnerysčių projekto „Stereotipai ir
,,Stereo Scifi“
centras
mokslinė fantastika“ (Stereo Scifi) darbo
darbo grupės
grupės pasitarimas.
nariai, mokytojai
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių
,,Revalue“
Telšių švietimo
partnerysčių projekto „Rekomendacijos dėl
projekto darbo
centras
grupės nariai
suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų
patvirtinimo Europoje“ (Revalue) darbo
grupės pasitarimas.
3 prioritetas.
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

-

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

-

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

-

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

03

17.00

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Susitikimas su Telšių l.- d. ,,Mastis“ tėvų
bendruomene. Paskaita tėvams
,,Pasiruošimas lankyti ikimokyklinio
ugdymo įstaigą“.
3 prioritetas.
PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

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

Telšių l.-d.
,,Mastis“ ugdytinių
tėvai

Telšių l.-d.
,,Mastis“

-

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

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius
Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose

-

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

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose

-

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

