TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2016 M. GEGUŽĖS MĖN.
Tel. (8 444) 60 214, (8 444) 60 213, mob. +370 614 69160 el. paštas: tsc3@zebra.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/ kontaktai registracija
iki

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

04

12.00

06

9. 30
Išvykstama
nuo Telšių
švietimo
centro

11

8.30
Išvykstama
nuo Telšių
švietimo
centro
13.00

11

Seminaras „Vaikų turizmo renginių
vadovų mokymai“. Programos vadovė –
Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto
paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo skyriaus
metodininkė Ž. Laurutienė.
Edukacinė išvyka „Netradicinių erdvių
panaudojimas biologijos pamokose“ į
Tytuvėnų regioninį parką. Programos
vadovė – Telšių suaugusiųjų m-klos
biologijos mokytoja metodininkė J.
Stonienė.
Edukacinė išvyka „Inovatyvūs anglų
kalbos mokymo metodai. Skuodo ir
Telšių r. mokytojų patirtis“.
Programos vadovė – Telšių švietimo
centro metodininkė A. Kleivienė.
Seminaras „Priešmokyklinio ugdymo
programa: metodika, pedagoginis
pasirengimas ir tinkamos ugdymo
priemonės“. Lektorė – UAB leidyklos

Įvairių dalykų
mokytojai,
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai

Telšių
„Ateities“
pagr. m-kla
(Lygumų g.
47)

11,00 €

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444)
60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki gegužės 3 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Biologijos
mokytojai

Tytuvėnų
regioninis
parkas

Mokestis
priklausys
nuo
vykstančiųjų
skaičiaus

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444)
60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki gegužės 5 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Anglų kalbos
mokytojai

Skuodo
Pranciškaus
Žadeikio
gimnazija

9,00 €

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Telšių
švietimo
centras

3,60 €

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60
214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą
Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444)
53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt,

11

Apie
išvykimo
laiką bus
informuota
atskirai

12

14.00
Išvykstama
nuo Telšių
mokesčių
inspekcijos
(Birutės g.
5a)

13

11.00

16, 23

I d. -16 d.
10 val.
II d. - 23 d.
12 val.

19

12.00

20

13.00

„Baltų lankų“ vadovėliai direktorė A.
Zdanevičienė.
Edukacinė išvyka „Ugdymo turinio
Specialieji
pedagogai –
pritaikymas ir švietimo pagalbos
logopedai
teikimas ugdant vaikus, turinčius
autizmo spektro sutrikimų: geroji
patirtis Plungės specialiojo ugdymo
centre“. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė I. Pociutė.
Edukacinė išvyka „Žmogaus
Lietuvių kalbos
mokytojai
pašaukimo, gyvenimo prasmės ir savęs
pažinimo kelias lietuvių literatūroje
bei mene“ (V. M. Putino romanas
„Altorių šešėlyje“) į Klaipėdos
universitetą. Lektorius - Klaipėdos
universiteto Jono Pauliaus II
Krikščioniškųjų studijų centro vedėjas
prof. A. Ramonas.
Seminaras „Mokinių pasiekimų
Telšių „Džiugo“
gimnazijos
vertinimas ir pažangos matavimas“.
Programos vadovė – Nacionalinės
pedagogai
mokyklų vertinimo agentūros
vadovaujančioji vertintoja A.
Šarskuvienė.
Seminaras „Baltiškųjų papuošalų
Dailės ir
technologijų
interpretacijos. Metalo plastika dailės
ir technologijų pamokose“. Lektorius –
mokytojai
VDA Telšių fakulteto metalo plastikos ir
juvelyrikos katedros dėstytojas doc. A.
Gedvilas.
Gerosios patirties seminaras „Ar dorinis Kelmės r. tikybos
ir etikos mokytojai
ugdymas mokykloje yra kertinė
ugdymo proceso ašis? Telšių r.
mokytojų patirtis“. Programos vadovė
– Telšių švietimo centro metodininkė R.
Ežerskytė.
Išvažiuojamoji paskaita „Telšių r.
Istorijos mokytojai
istorija ugdymo procese. Kaunatava:

Plungės
specialiojo
ugdymo
centras

Mokestis
priklausys
nuo
vykstančiųjų
skaičiaus

registracija per www.semiplius.lt
sistemą
Lina Vičkačkienė, mob. 8 604
28049, el. p.
vickackienelina@gmail.com,
registracija iki gegužės 10 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Klaipėdos
universitetas

Mokestis
priklausys
nuo
vykstančiųjų
skaičiaus

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444)
60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki gegužės 11 d. per
www.semiplius.lt sistemą

Telšių
„Džiugo“
gimnazija

Dalyvio
mokestis
priklausys
nuo grupės
dydžio

Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444)
60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija iki gegužės 12 d. per
www.semiplius.lt sistemą

VDA Telšių
fakultetas

48,00 €

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60
214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą

Telšių
švietimo
centras

0,90 €

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

Telšių r.
Kaunatavos

0,90 €

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60
214, el. p.

20

11.00

Data
derina
ma

02

14.00

05

11.00

10

9.30

18

13.00

praeitis ir dabartis“. Programos vadovė
pagrindinė
– Telšių Vincento Borisevičiaus
mokykla
gimnazijos mokytoja metodininkė J.
Bucevičė.
Gerosios patirties seminaras „Veiksni
Klaipėdos m. ir
Telšių
Telšių r.
švietimo
karjeros ugdymo sistema šiuolaikinėje
mokykloje“. Programos vadovė – Telšių
mokytojai,
centras
r. Luokės gimnazijos mokytoja A.
atsakingi už
Bukinienė.
karjeros ugdymą
Mokymosi laboratorija „Kaip kurti
Ugdymo įstaigų
Telšių
vadovai, jų
švietimo
pasitikėjimo, įsitraukimo ir
pavaduotojai,
centras
įsiklausymo kupinas mokymosi
aplinkas?“. VšĮ „Mokymosi mokykla“
įvairių dalykų
lektoriai.
mokytojai
METODINĖ VEIKLA
Technologijų mokytojų metodinės
Technologijų
Telšių
tarybos pasitarimas. Atsakinga –
mokytojų
švietimo
metodinio būrelio pirmininkė R.
metodinės tarybos
centras
Nostienė.
nariai
Biržų, Mažeikių ir
Telšių
Atviras Biržų, Mažeikių ir Telšių r.
rusų kalbos mokytojų gerosios patirties
Telšių r. rusų
„Kranto“
renginys „Poezija ir daina ugdymo
kalbos mokytojai progimnazija
procese“. Atsakinga – metodinio būrelio
ir mokiniai
pirmininkė A. Daukantienė.
Metodinė diena „Integruotas sveikatos
Ikimokyklinio ir
Telšių l./d.
priešmokyklinio
„Berželis“
saugojimo kompetencijos ugdymas (is)
ugdymo
(Kalno g. 20)
ikimokykliniame ir
pedagogai, spec.
priešmokykliniame amžiuje“.
Atsakinga – l./d. ,,Berželis“ direktoriaus
pedagogaipavaduotoja ugdymui J. Gedgaudienė.
logopedai
Bibliotekininkų metodinio būrelio
Mokyklų
Telšių
gerosios patirties užsiėmimas –Akcijos
bibliotekininkai
švietimo
„Valanda su knyga 2016 „ atspindžiai.
centras
Ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Vaičiulienė.

aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą
0,90 €

Aldona Kleivienė, tel. (8 444) 60
214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą
Ramutė Ežerskytė, tel. (8 444)
60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@zebra.lt,
registracija per www.semiplius.lt
sistemą

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

-

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444)
53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt
registracija iki 2016-05-06 el.
paštu: ldberzelis@gmail.com

-

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

19

14.00

23

14.00

24

14.00

25

13.00

25

14.00

25

13.00

26

13.00

30

15.00

Kūno kultūros mokytojų metodinio
būrelio ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas. Atsakinga - metodinio
būrelio pirmininkė L. Jankauskienė.
Chemijos mokytojų metodinio būrelio
gerosios patirties užsiėmimas.
Ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė Z. Mikutienė.
Geografijos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Uosytė.
Muzikos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė N. Činskienė.
Anglų kalbos mokytojų metodinės
tarybos pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė L.
Šimulienė.
Ikimokyklinio meninio ugdymo
pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis
– rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė J.
Vaitkuvienė.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė D. Bagužienė.
Priešmokyklinio ugdymo metodinio
būrelio ataskaitinis - rinkiminis
susirinkimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė R. Klemovienė.

Kūno kultūros
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

-

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

Chemijos
mokytojai

Telšių
„Germanto“
pagr. m-kla

-

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

Geografijos
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Muzikos
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Anglų kalbos
mokytojų
metodinės tarybos
nariai
Ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogės

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

L./d. metodinių
grupių
pirmininkai,
pavaduotojai, du
l./d. deleguoti
auklėtojai
L./d.
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Telšių
švietimo
centras

-

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

Telšių
švietimo
centras

-

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

30

13.00

31

14.00

31

14.00

31

15.00

Visą
mėnesį

Birželi
o 6-17
d.
11-13

Pagal
atskirą
grafiką

Išankstinė
registracija
iki birželio
1 d.

Specialiųjų pedagogų – logopedų
metodinio būrelio ataskaitinis –
rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė I. Pociutė.
Matematikos mokytojų metodinio
būrelio ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė A. Ubartienė
Dailės mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Stulpinienė.
Tradicinė padėkos šventė „Pumpurai“.
Atsakinga – Telšių vaikų globos namų
soc. pedagogė D. Bikniuvienė.
Telšių Žemaitės gimnazijos mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Ekspresijos“. Parodos rengėja – Telšių
Žemaitės gimnazijos technologijų vyr.
mokytoja R. Nostienė. Parodos
pristatymas - 9 d. 14 val.
Intensyvūs anglų kalbos mokymai
(30 akademinių valandų).
Šiaurės ministrų tarybos programos
Nordplus Adult projekto baigiamasis
partnerių susitikimas Helsinkyje
(Suomija).
Telšių r. savivaldybės K. Praniauskaitės
viešosios bibliotekos ir Telšių švietimo
centro vykdomo projekto „Moki žodį randi kelią: mokymosi visą gyvenimą
nauda praktiškai, užsienio kalbų
mokymasis“ veiklos.

Specialieji
pedagogai –
logopedai

Telšių
švietimo
centras

-

Lina Vičkačkienė, mob. 8 604
28049, el. p.
vickackienelina@gmail.com

Matematikos
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

-

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

Dailės mokytojai

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Soc. pedagogai

Telšių vaikų
globos namai

-

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

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Centro
darbuotojos

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

Telšių rajono
bendruomenės
nariai

Telšių
švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel. (8 444)
60214, el. p.
aldona.kleiviene@zebra.lt

KITA VEIKLA
Dailės ir
technologijų
mokytojai, kt.
Telšių r.
bendruomenės
nariai.
Telšių rajono
bendruomenės
nariai

17

19

24

14.00

Pasitarimas dėl Telšių rajono
savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų
veiksmų plano vykdymo.

Paskaita, praktinis užsiėmimas
„Paauglystė“. Lektorės – Telšių
švietimo centro PPT skyriaus psichologė
V. Sabeckienė ir psichologo asistentė A.
Beržanskienė.
17.00
Praktinis užsiėmimas „Skaitmeninės
priemonės kasdieniniame gyvenime“.
Lektorius – švietimo konsultantas S.
Baliutavičius.
SUDERINTA
Telšių r. savivaldybės švietimo, kultūros,
sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja
17.00

Danutė Mažeikienė
2016-04-26

Telšių rajono
savivaldybės
institucijų,
vykdančių
suaugusiųjų
švietimą, atstovai
Telšių rajono
savivaldybės
bendruomenės
nariai, tėvai
Telšių rajono
savivaldybės
bendruomenės
nariai

VšĮ Telšių
regioninis
profesinio
mokymo
centras (S.
Daukanto g.
17)
Telšių
švietimo
centras PPT
skyrius
(Džiugo g. 6)
Telšių
švietimo
centras

-

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

-

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444)
53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt
reikalinga išankstinė registracija

-

Nijolė Vaičekauskė, tel. (8 444)
53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@zebra.lt,
reikalinga išankstinė registracija

