TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2019 M. GEGUŽĖS 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

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

02

13.00

Seminaras „Aš atsakau už psichikos
sveikatą“ pagal LIONS QUEST programą.
Lektorius – vaikų psichiatras L. Slušnys.
1 prioritetas.

07

Išvykimas
8.00 val.
nuo Telšių
švietimo
centro

Edukacinė išvyka „Pamario krašto Lietuva
– kultūrų sankirtos atradimai, sklaida bei
pritaikymas ugdymo procese“. Programos
vadovė – Telšių Vincento Borisevičiaus
gimnazijos istorijos vyr. mokytoja G.
Piktužytė.
3 prioritetas

Pradinių klasių
mokytojai, klasių
vadovai, soc.
pedagogai,
psichologai,
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistės,
mokinių tėvai
Istorijos
mokytojai

Telšių „Kranto“
progimnazija

Projektinės
lėšos

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

Šilutės r.

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

08

10

16

16

22

Seminaras „Įtraukusis ugdymas bendrojo
ugdymo mokykloje. Pozityvus požiūris į
mokinius, turinčius specialiuosius
ugdymosi poreikius (SUP)“. Lektorės –
Telšių švietimo centro PPT skyriaus
darbuotojos V. Bidvienė, V. Lukošienė, V.
Sabeckienė, A. Beržanskienė.
1prioritetas.
10.00
Respublikinė-metodinė-praktinė konferencija
„Olweus patyčių prevencijos programa –
galimybė kurti saugią mokymosi aplinką“.
Programos vadovė – Telšių „Džiugo“
gimnazijos psichologė I. Stonienė.
1 prioritetas.
13.00
Seminaras „Lėlė, kaip priemonė
kūrybingam ugdymo procesui“, (18 ak.
val.) III dalis. Programos vadovė – Telšių l.-d.
„Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
metodininkė J. Nagienė.
3 prioritetas.
Apie
Edukacinė išvyka „IKT panaudojimas
išvykimo
pradiniame ugdyme“ į Klaipėdos Gedminų
vietą ir
progimnaziją. Atsakinga – pradinio ugdymo
laiką bus
metodinio būrelio pirmininkė L. Pleinienė.
pranešta
papildomai 3 prioritetas.
14.00
27 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo
programos „Spec. pedagogų-logopedų
profesinių ir bendrųjų kompetencijų
plėtojimas – pagrindas efektyvesniam
darbui su spec. poreikių turinčiais vaikais“
III dalis. Apskrito stalo diskusija „ Foneminės
klausos lavinimo būdai ir galimybės.
Metodinių priemonių aprobavimas“.
Programos vadovės – metodinio būrelio
pirmininkė V. Vidmantienė ir Telšių
„Ateities“ vyr. logopedė-spec. pedagogė D.
Šlekienė.
3 prioritetas.
14.00

Telšių r. Varnių
M. Valančiaus
gimnazijos
pedagogai

Telšių r. Varnių
M. Valančiaus
gimnazija

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Ugdymo įstaigos,
vykdančios
Olweus patyčių
prevencijos
programą

Telšių „Džiugo“
gimnazija
(Sedos g. 29)

3,60 €

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

I ir II-oje dalyse
dalyvavę
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai
Pradinio ugdymo
mokytojai

Telšių švietimo
centras

27,60 €

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

Klaipėdos
Gedminų
progimnazija
(Gedminų g. 3,
Klaipėda)
Telšių švietimo
centras

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

-

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

I-oje dalyje
dalyvavę spec.
pedagogailogopedai

22

22

23

24

Edukacinė išvyka „Matematikos pamokos
efektyvinimas naudojant informacines
technologijas: Skuodo Mosėdžio gimnazijos
patirtis“. Programos vadovė – metodinio
būrelio pirmininkė A. Streckienė.
3 prioritetas.
Apie
Edukacinė išvyka „Lyderystės raiškos
išvykimo
galimybės švietimo įstaigoje: Klaipėdos
vietą ir
miesto švietimo įstaigų patirtis“.
laiką bus
Programos vadovas – Telšių rajono
pranešta
papildomai savivaldybės lyderių bendrijos pirmininkas
T. Ubartas.
3 prioritetas.
12.45
40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo
programos „Pedagogo ir ugdytinio dermė“
apibendrinimas, refleksija, tęstinumo
numatymas. Programos vadovė – Telšių
lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktorė I.
Daubarienė
3 prioritetas.
Bus
Socialinių pedagogų metodinio būrelio
patikslinta edukacinė išvyka į Jurbarką. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė J. Anglickienė.
3 prioritetas.
9.30 val.
išvykimas
nuo
Maximos

29-30

11.00

Kovo
–
birželi
o mėn.

-

Seminaras „Mokėjimo mokytis konsultantų
rengimas“. Programos vadovai – Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociacija, A. Bėkšta,
dr. V. Lukošūnienė.
3 prioritetas.
40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo
programa „Novatoriškas ir kūrybiškas IKT
panaudojimas
–
ugdymo
kokybės
pradiniame ugdyme tobulinimas“: IV dalis
„Projektas „Planšetė pradinukui 2019“.
Programos vadovė – Telšių „Germanto“
progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė S. Liaudanskienė.

Matematikos
mokytojai

Skuodo
Mosėdžio
gimnazija

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Telšių rajono
savivaldybės
lyderių bendrijos
nariai

Klaipėdos
miesto
pedagogų
švietimo ir
kultūros centras

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

Rita Vargalytė, tel.
(8 444)60213, el. p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

I-oje dalyje
dalyvavę Telšių
l.-d. „Berželis“
pedagogai

Telšių l.-d.
„Berželis“

-

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

Socialiniai
pedagogai

Jurbarkas

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

Suaugusiųjų
mokytojai
(andragogai
praktikai)

Telšių
suaugusiųjų
m-kla (S.
Daukanto g. 17)

Kaina
priklausys
nuo
vykstančių
skaičiaus
37 €

Telšių
„Germanto“
progimnazijos,
Telšių r. Varnių
M. Valančiaus
gimnazijos,
Telšių r.
Kaunatavos pagr.

Telšių
„Germanto“
progimnazija,
Telšių r. Varnių
Motiejus
Valančiaus
gimnazija,
Telšių r.

-

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

3 prioritetas.

07

13.00

09

12.00

14

14.00

15

14.00

23

13.00

23

14.00

mokyklos
Kaunatavos
pradinio ugdymo
pagr. mokykla
mokytojai
METODINĖ VEIKLA

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio
Pradinio ugdymo Telšių „Kranto“
būrelio gerosios patirties apskrito stalo
mokytojai
progimnazija
diskusija „Patirtis dirbant su vadovėliu
„Taip“. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Pleinienė.
3 prioritetas.
Ikimokyklinio ir
Žemaitijos
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio būrelio gerosios patirties priešmokyklinio
muziejaus
kūrybinė popietė „Puo Žemaitėjes pastuogi“,
ugdymo
„Alka“ kaimo
skirta Žemaitijos metams paminėti.
pedagogai
ekspozicija
Atsakingos – metodinio būrelio tarybos narės
(Malūno g. 6,
N. Dacienė ir V. Jokšienė.
Telšiai)
3 prioritetas.
Mokyklų
Telšių švietimo
Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui
metodinio būrelio susitikimas ,,Mokyklų
direktorių
centras
savarankiškumas įgyvendinant Bendruosius
pavaduotojai
ugdymo planus: patirtys ir galimybės“.
ugdymui
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J.
Šalkauskytė.
Mokyklų
Telšių švietimo
Mokyklų metodinės tarybos narių
pasitarimas. Atsakinga – ŠC metodininkė R.
metodinės tarybos
centras
Ežerskytė.
nariai
3 prioritetas.
Ikimokyklinio ir Telšių „Ateities“
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinė diena „Gamta ir vaikas“.
priešmokyklinio
progimnazijos
Atsakinga – Telšių „Ateities“ progimnazijos
ugdymo
Degaičių skyrius
ikimokyklinės grupės vyr. auklėtoja A.
pedagogai
(Mokyklos g. 2
Pupšienė.
Degaičiai,
3 prioritetas.
Telšių r.)
Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio
Rusų kalbos
Telšių
užsiėmimas „Prie arbatos puodelio“ – Telšių
mokytojai
„Atžalyno“
„Atžalyno“ progimnazijos rusų k. mokytojų
progimnazija
A. Daukantienės ir D. Galmintienės geroji

-

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

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444)60213, el. p.
rita.vargalyte@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

24

24

29

patirtis“. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Jokubauskienė.
3 prioritetas.
13.00
Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio
gerosios patirties užsiėmimas „Tarptautinės
Vaikų knygos dienos ir akcijos „Valanda su
knyga 2019“ atspindžiai“. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė A. Vaičiulienė.
3 prioritetas.
Bus
Socialinių pedagogų metodinio būrelio
patikslinta edukacinė išvyka į Jurbarką. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė J. Anglickienė.
3 prioritetas.
15.00

Data
derina
ma

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio
būrelio tarybos posėdis. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė L. Pleinienė.
3 prioritetas.
Technologijų mokytojų metodinio būrelio
tarybos pasitarimas dėl vasaros stovyklos.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J.
Martinkienė.
3 prioritetas.

Mokyklų
bibliotekininkai

Telšių švietimo
centras

-

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

Socialiniai
pedagogai

Telšių švietimo
centro
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba
Telšių švietimo
centras

-

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

-

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

Telšių
„Atžalyno“
progimnazija

-

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

Tarybos nariai

Tarybos nariai

KITA
Baigiamasis
renginys vyks
gegužės 7 d.
12.00-15.00

Parodos veiks nuo
gegužės 6 d.
Pristatymas –
gegužės 16 d.

Skaitymo akcija „Valanda su knyga 2019“,
skirta Žemaitijos metams ir Juozo-Tumo
Vaižganto metams pažymėti. Atsakingos –
mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio
pirmininkė A. Vaičiulienė ir lietuvių kalbos ir
literatūros metodinio būrelio pirmininkė G.
Jankauskaitė.
3 prioritetas.
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos IV
a kl. mokinės Gustės Laukaitytės fotografijų
paroda „Personų etiudai“. Parodos rengėja –
dailės mokytoja L. Kaziukonė.

Telšių r. ugdymo
įstaigų
bendruomenės,
bibliotekos,
rajono ir miesto
gyventojai

Telšių r.
bendruomenė

Telšių r.
savivaldybės
Karolinos
Praniauskaitės
biblioteka,
filialai, mokyklų
bibliotekos/
Telšių miesto
amfiteatras
Telšių švietimo
centras

-

-

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

Pagal atskirą
grafiką
Pagal atskirą
grafiką

21 d.
10.00

02 d. 10.00
03 d. 9.00

Pagal atskirą
grafiką

Anglų ir lietuvių (kaip užsienio) kalbų
mokymai.
3 prioritetas.

Pedagogai, Telšių
r. bendruomenės
nariai

Telšių švietimo
centras

-

Programos „Erasmus+“ strateginių
,,Oplico“ projekto Telšių švietimo
partnerysčių projekto „Atvira ir liberali
darbo grupės
centras
bendruomenė: iššūkiai ir galimybės
suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO) darbo
grupės.
3 prioritetas.
Seminaras „Bendruomeniškumo stiprinimas I ir II –oje dalyse Telšių švietimo Projektinės
per socialinę integraciją“ – programos dalyvavę Telšių r.
centras
lėšos
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto
savivaldybės
„Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir
seniūnijų,
galimybės suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO)
bendruomenių
partnerių patirtis“. (18 akad. val.) III dalis.
atstovai
Atsakinga – metodininkė N. Vaičekauskė.
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių
Partneriai,
Telšių švietimo
partnerysčių projekto „Stereotipai ir
,,Stereo Scifi“
centras
darbo grupės
mokslinė fantastika“ (Stereo Scifi)
nariai, mokytojai
partnerių susitikimas Telšiuose.
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

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

22

11.00

Telšių ir Tauragės PPT specialistų metodinė
diena.

Telšių ir Tauragės
PPT specialistai

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

Lina Vičkačkienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

31

11.00

Telšių ir Klaipėdos r. PPT specialistų
metodinė diena.

Telšių ir Klaipėdos
r. PPT specialistai

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

Lina Vičkačkienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Ramutė Ežerskytė, el. p. ramute.ezerskyte@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

