TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2018 M. GRUODŽIO 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
03

13.00

06

13.00

07

13.00

07

10.00

Seminaras „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
auklėtojų padėjėjų kompetencijų plėtra“.
Programos vadovės – Violeta Bidvienė, Vilma
Lukošienė, Vitalija Sabeckienė – Telšių švietimo
centro PPT skyriaus specialistės.
3 prioritetas.
Seminaras „Kaip nustatyti vaikui leistino
elgesio ribas ir sukurti pagarba paremtus
tarpusavio santykius ugdymo įstaigoje?“.
Lektorė – doc. dr. S. Burvytė.
1 prioritetas.
Seminaras „Vaikų turizmo renginių vadovų
mokymai saugos ir sveikatos klausimais“.
Lektorė – UAB „Verslo aljansas“ mokymų
vadovė.
3 prioritetas.
Seminaras „Elektroninės mokymosi aplinkos ir
praktinis informacinių technologijų

Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojų
padėjėjai

Telšių švietimo
centras

3,60 €

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

Telšių V.
Borisevičiaus
gimnazijos
pedagogai

Telšių V.
Borisevičiaus
gimnazija

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Telšių r. Varnių M.
Valančiaus
gimnazijos
pedagogai ir kiti
pageidaujantys
Įvairių dalykų
mokytojai,
ikimokyklinių įstaigų

Telšių r. Varnių
M. Valančiaus
gimnazija

13,80 €

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

Telšių švietimo
centras

Nemokamas.
Finansuojam
as iš ES

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

panaudojimas kasdieninėje veikloje“. Lektorė –
doc. dr. L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, VGTU.
3 prioritetas.
Seminaras „Kontaktas su vaiku“. Lektorius –
psichologas-psichoterapeutas E. Karmaza.
3 prioritetas.

pedagogai ir kiti
pageidaujantys
Telšių l.-d. „Eglutė“
pedagogai

Telšių l.-d.
„Eglutė“

Seminaras „Marketingas suaugusiųjų švietimo
įstaigoms“. Programos vadovė – socialinių
mokslų (vadyba) daktarė M. Damkuvienė.
3 prioritetas
Seminaras „Eurofitas: moksleivių fizinio
pajėgumo testai ir metodika“. Lektorės – LSU,
Sveikatos fizinio ir socialinio ugdymo katedra,
doc. R. Gruodytė-Račienė, doc. L. Trinkūnienė.
3 prioritetas.
Edukacinė išvyka „Emocinio intelekto ugdymo
svarba mokykloje“. Programos vadovė –
Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui
metodinio būrelio pirmininkė D. Saplinskienė.
1 prioritetas.
Seminaras „Atnaujintas požiūris į pamokos
kokybę“. Programos vadovė – NMVA mokyklų
veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus
metodininkė, išorės vertintoja J. Tumlovskaja.
3 prioritetas.
Seminaras „Pedagogo ir ugdytinio emocinė
dermė“. Lektorė – psichologė D. Tumasonytė.
3 prioritetas.

Telšių r. neformalųjį
suaugusiųjų švietimą
teikiančių įstaigų,
organizacijų atstovai
Kūno kultūros
mokytojai

Telšių švietimo
centras

10.00

Seminaras „ Pedagogo ir ugdytinio emocinė
dermė“. Lektorė – psichologė D. Tumasonytė.
3 prioritetas.

21

9.30

27

10.00

Seminaras „Kūrybiškumo ugdymas įvairių
dalykų pamokose ir popamokinėje veikloje“.
Lektorė – UAB „Imsema“ marketingo
vadybininkė D. Bagdonavičienė.
3 prioritetas.
Seminaras „Improvizacijos metodo taikymas
muzikinio ugdymo procese“ (Ilgalaikės
programos „Moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus

10

12.00

10

13.00

12

12.00

12

13.30

14

11.00

18

10.00

20

„Erasmus+“
programos
lėšų
Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus
0,90 €

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

Telšių „Atžalyno“
progimnazija

24,00€

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

Mokyklų direktorių
pavaduotojai
ugdymui

Klaipėdos
universitetas

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Telšių r. Luokės V.
Kleivos gimnazijos
pedagogai

Telšių r. Luokės
V. Kleivos
gimnazija

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Telšių l.-d.
„Nykštukas“
pedagogai

Telšių l.-d.
„Nykštukas“

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

Telšių l.-d. „Mastis“
pedagogai

Telšių l.-d.
„Mastis“

Telšių „Ateities“
progimnazijos
pedagogai

Telšių „Ateities“
progimnazija

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus
Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus
Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

Muzikos mokytojai

Telšių švietimo
centras

13,80 €

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

vaikų kūrybiškumo lavinimas muzikinio ugdymo
procese“ II d.) Lektorės – Klaipėdos H.
Zudermano gimnazijos mokytoja ekspertė R.
Valeikienė ir Telšių „Ateities“ progimnazijos
mokytoja metodininkė N. Činskienė.
Muzikos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
3 prioritetas.
Seminaras „IKT panaudojimo galimybės
ikimokykliniame ugdyme“. Programos vadovė Telšių „Atžalyno“ progimnazijos informacinių
technologijų mokytoja metodininkė S.
Kazokevičienė.
3 prioritetas.

Data
derina
ma

Telšių l.-d.
„Žemaitukas“
pedagogai

Telšių l.-d.
„Žemaitukas“

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Telšių r.
savivaldybės
Karolinos
Praniauskaitės
viešoji biblioteka
Telšių švietimo
centras

-

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

-

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

Rusų kalbos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Istorijos mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Soc. pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

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

Mokyklų
bibliotekininkai

Telšių „Atžalyno“
progimnazija

-

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

METODINĖ VEIKLA
05

15.00

05

14.30

06

14.00

06

15.00

06

13.00

06

13.00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio
būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė R.
Klemovienė.
3 prioritetas.
Chemijos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė R. Gricienė.
3 prioritetas.
Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė A. Jokubauskienė.
3 prioritetas.
Istorijos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė I. Kunšteinienė.
3 prioritetas.
Soc. pedagogų ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė G. Jachimovič.
3 prioritetas
Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė D. Ramančauskytė.
3 prioritetas.

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Chemijos mokytojai

07

14.00

10

15.00

11

13.00

11

13.30

12

13.00

12

15.00

13

14.30

17

14.00

17

14.00

Šokių mokytojų metodinio būrelio ataskaitinisrinkiminis susirinkimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė R. Laurinavičienė.
3 prioritetas.
Biologijos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė J. Stonienė.
3 prioritetas.
Metodinė diena „Patirtinio ugdymo idėjos ir jų
įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje“. (Ilgalaikės programos „Patirtinio
ugdymo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje“ V-ji dalis).
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio
būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J.
Nagienė.
3 prioritetas.
Tikybos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinisrinkiminis susirinkimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė L. Raudytė.
3 prioritetas.
Psichologų metodinio būrelio ataskaitinis-rinkinis
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė V. Sabeckienė.
3 prioritetas.
Fizikos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinisrinkiminis susirinkimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė L. Mušinskienė.
3 prioritetas.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų
metodinės tarybos pasitarimas.
3 prioritetas.
Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė S. Liaudanskienė.
3 prioritetas
Technologijų mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
technologijų metodinio būrelio pirmininkė J.
Martinkienė.

Šokių mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Biologijos mokytojai

Motelis „Branša“

-

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

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

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

Tikybos mokytojai

Telšių Katedros
parapijos namai,
Katedros a. 2

-

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

Psichologai

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

Vitalija Sabeckienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

Fizikos mokytojai

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

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

Naujai išrinktos
metodinės tarybos
nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Pradinio ugdymo
mokytojai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

Technologijų ir
dailės mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

17

14.00

17

13.00

18

14.00

19

14.00

20

13.00

20

14.00

3 prioritetas.
Geografijos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė A. Šviežikienė.
3 prioritetas.
Metodinė popietė „ Netradicinė Kalėdų eglutė“.
Organizatoriai – Telšių l.-d. „Žemaitukas“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.
Gruzbarzdienė.
3 prioritetas.
Padėkos popietė Telšių r. metodinių būrelių
pirmininkams. Atsakingos – Telšių švietimo
centro metodininkės A. Kleivienė, N.
Vaičekauskė ir R. Ežerskytė.
3 prioritetas.
Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė K. Griciuvienė.
3 prioritetas.
Specialiųjų pedagogų – logopedų metodinio
būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė L.
Stasiulienė.
3 prioritetas.
Dailės mokytojų metodinio būrelio ataskaitinisrinkiminis susirinkimas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė A. Sirutienė.
3 prioritetas.

Geografijos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Ikimokyklinių įstaigų
pedagogai

Telšių l.-d.
„Žemaitukas“

-

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

Telšių r. metodinių
būrelių pirmininkai

Kavinė
„Senamiestis“

-

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

Anglų kalbos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Spec. pedagogailogopedai

Telšių Žemaitijos
kaimo muziejus

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

Dailės mokytojai

Kavinė „Pitlius“

Informacijos
dėl bilieto
kainos
kreiptis į
būrelio
pirmininkę
L.Stasiulinę
-

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

KITA
Visą mėnesį

17 d. 14 val.

Aušros Sirutienės tapybos darbų paroda.
Kalėdinių atvirukų parodos-akcijos
„Pasveikinkim vieni kitus“ apibendrinimas.
Atsakinga – dailės mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė A. Sirutienė.
3 prioritetas.

Telšių r.
bendruomenė

Telšių švietimo
centras

-

Dailės ir technologijų
mokytojai, 7-12 kl.
moksleiviai

Telšių švietimo
centras

-

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

Pagal atskirą
grafiką

Užsienio kalbų (anglų) mokymai.
3 prioritetas.

Pagal atskirą
grafiką

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Atvira ir liberali bendruomenė:
iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“
(„Oplico“) darbo grupės pasitarimas.
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Stereotipai ir mokslinė fantastika“
(„Stereo Scifi“) partnerių susitikimas Bilbao
(Ispanija).
3 prioritetas.

02-05

10-13

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Rekomendacijos dėl suaugusiųjų
mokyme įgytų kompetencijų patvirtinimo
Europoje“ („Revalue“) partnerių susitikimas
Zagrebe (Kroatija).
3 prioritetas.

Pedagogai, Telšių r.
bendruomenės nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

,,Oplico“ darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

Metodininkės R.
Ežerskytė,
A. Kleivienė

Bilbao
Otxarkoaga
profesinė
mokykla
(Ispanija)

-

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

R. Vargalytė,
A. Kleivienė

Atvirasis Zagrebo
universitetas
(Kroatija)

-

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

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
PPT psichologo susitikimas su Telšių r. Luokės V.
Kleivos gimnazijos ikimokyklinio skyriaus
ugdytinių tėvais. Paskaita „Pozityvus
drausminimas ir ribų nustatymas“.
1 prioritetas.
PPT psichologo susitikimas su Telšių „Germanto“
progimnazijos mokinių tėvais. Paskaita
„Paauglystės ypatumai“.
1 prioritetas.

Telšių r. Luokės V.
Kleivos gimnazijos
ikimokyklinio
skyriaus ugdytinių
tėvai
Telšių „Germanto“
progimnazijos
mokinių tėvai

Telšių r. Luokės
V. Kleivos
gimnazijos
ikimokyklinis
skyrius
Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

Vitalija Sabeckienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

-

Alvyda Beržanskienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

8.30

Projekto „Sveiki dantys, gerklė ir nosis –
taisyklinga vaiko kalba“ veiklos Telšių
Buožėnų mokykloje – darželyje.
3 prioritetas.

Telšių r. Buožėnų
mokyklos –
darželio
bendruomenė

Telšių Buožėnų
mokykla –
darželis

-

Elvyra Noreikienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

8.00

Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių
įgūdžių ugdymo programą „Tiltai“/“Jausmai“.
1 prioritetas.

Telšių „Germanto“
progimnazijos 8 kl.
mokiniai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

Vitalija Sabeckienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

04

16.00

04

17.30

05

06

06

17.30

PPT psichologo susitikimas su Telšių „Atžalyno“
progimnazijos 5-7 kl. mokinių tėvų bendruomene.
Paskaita „Tėvų asmeninio pavyzdžio įtaka
vaikų auklėjimui“.
1 prioritetas.

Telšių „Atžalyno“
progimnazijos 5-7 kl.
mokinių tėvai

Telšių „Atžalyno“
progimnazija

-

Vitalija Sabeckienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

07

8.30

-

Elvyra Noreikienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

11.00

Elvyra Noreikienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

13.15

Telšių r.
Ubiškės
mokykla –
daugiafunkcis
centras
Telšių r.
Kaunatavos
pagrindinė mkla

-

07

Telšių r. Rainių
mokyklos –
darželio
bendruomenė
Telšių r. Ubiškės
mokyklos –
daugiafunkcio
centro
bendruomenė
Telšių r.
Kaunatavos
pagrindinės m-klos
bendruomenė

Telšių Rainių
mokykla –
darželis

07

Projekto „Sveiki dantys, gerklė ir nosis –
taisyklinga vaiko kalba“ veiklos Telšių r.
Rainių mokykloje – darželyje.
3 prioritetas.
Projekto „Sveiki dantys, gerklė ir nosis –
taisyklinga vaiko kalba“ veiklos Telšių r.
Ubiškės mokykloje - daugiafunkciniame
centras.
3 prioritetas.
Projekto „Sveiki dantys, gerklė ir nosis –
taisyklinga vaiko kalba“ veiklos Telšių r.
Kaunatavos pagrindinėje mokykloje.
3 prioritetas.

-

Elvyra Noreikienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

12

17.30

PPT psichologo susitikimas su Telšių „Kranto“
progimnazijos 7 kl. mokinių tėvais. Paskaita
„Vaikų netinkamo elgesio priežastys“.
1 prioriteta.s

Telšių „Kranto“
progimnazijos 7 kl.
mokinių tėvai

Telšių „Kranto“
progimnazija

-

Alvyda Beržanskienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

12

8.30

Projekto „Sveiki dantys, gerklė ir nosis –
taisyklinga vaiko kalba“ veiklos Telšių
„Atžalyno“ progimnazijos Ryškėnų skyriuje.
3 prioritetas.

Telšių „Atžalyno“
progimnazijos
Ryškėnų skyriaus
bendruomenė

Telšių
„Atžalyno“
progimnazijos
Ryškėnų
skyriaus

-

Elvyra Noreikienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

13

8.00

Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių
įgūdžių ugdymo programą „Tiltai“/„Gelbėtojai“.
1 prioritetas.
PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Telšių „Germanto“
progimnazijos 8 kl.
mokiniai
Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius ir
didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius
Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius ir
didelius

Telšių
„Germanto“
progimnazija
Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

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

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Pažintinių procesų lavinimo užsiėmimai –
korekcinės pratybos PPT ikimokyklinio amžiaus
vaikams.
PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

-

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

specialiuosius
ugdymosi poreikius

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

