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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 
 

01–30  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo programos 

mokymai. Lektorius – Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos geografijos mokytojas 

metodininkas T. Ubartas.  

1 prioritetas. 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu Kaina 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

04-29 Laikas 

derinamas 
Ilgalaikės programos „Socialinių ir emocinių 

kompetencijų tobulinimas: jausmų labirintai ir 

pozityvaus mąstymo galios bei streso 

valdymas“ I modulis „Jausmų labirintai, 

savivertė ir pasitikėjimas: kaip padėti sau ir 

mokiniams išlaikyti vidinę ramybę, didinti 

pasitikėjimą savimi bei siekti akademinės 

sėkmės“ (20 val.). 

Lektorė – programų „Mokausi su malonumu“ ir 

„Jausmų labirintai“ autorė, psichologė-

psichoterapeutė J. Karvelienė. 

Telšių 

„Atžalyno“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu Kaina 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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1 prioritetas. 

07 11.30 Ilgalaikės programos „Reflektyvaus 

mokymo(si) principų įgyvendinimas 

mokykloje“ IV seminaras „Duomenimis grįstų 

pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas 

klasės/ mokyklos lygmenyje“. Lektorė – 

švietimo konsultantė, Laisvosios mokyklos 

modelio kūrimo grupės vadovė J.Ladygienė.  

1 prioritetas.   

Telšių Žemaitės, 

Vincento 

Borisevičiaus, 

„Džiugo“, 

Tryškių L. 

Pelėdos 

gimnazijų ir 

Telšių „Kranto“ 

progimnazijos 

komandos, 

dalyvaujančios 

programoje 

Nuotoliniu būdu 24 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

11.00 10.00 Ilgalaikės programos „Reflektyvaus 

mokymo(si) principų įgyvendinimas 

mokykloje“ II seminaras „Refleksijos ir jos 

svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti“. 

Lektorė – Reflectus mokymų vadovė V. 

Stanionė.  

1 prioritetas.   

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimnazijos 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

18 10.00 Ilgalaikės programos „Spec. pedagogų-logopedų 

profesinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas 

– pagrindas efektyvesniam darbui su spec. 

poreikių turinčiais vaikais“ II modulio atvira 

veikla „Pasakos „Du gaideliai“ elementų 

panaudojimas ugdant vaikų kalbinius 

įgūdžius“. Lektorės – Telšių l.-d. „Eglutė“ vyr. 

logopedė L. Sakienė, Telšių l.-d. „Žemaitukas“ 

vyr. logopedė R. Stulpinienė. 

2 prioritetas. 

Spec. 

pedagogai-

logopedai, 

dalyvaujantys 

programoje 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

    04 

 

 

    

  Laikas 

derinamas 
IV-as užsiėmimas ,,Odininkystės amatas ir 

gamybos technologija“. Lektorius – kūrybinių 

dirbtuvių vadovas, Vilniaus universiteto 

komunikacijos fakulteto muzeologijos katedros 

doc. dr. A. Puškorius, (2 grupės po 2 

valandas). 
1 prioritetas.   

Dailės ir 

technologijų 

mokytojai, 

kultūros 

darbuotojai 

 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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28–30 10.00 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programos (60 akad. val.) I dalies mokymai. 

Lektorės – Telšių ŠC PPT skyriaus spec. 

pedagogės logopedės V. Bidvienė, V. 

Lukošienė. 

2 prioritetas. 

Telšių meno 

mokyklos 

pedagogai ir kiti 

pageidaujantys 

Nuotoliniu būdu 28,80 € Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Ilgalaikės programos „Microsoft Teams ir kitos 

Office 365 galimybės nuotoliniam mokymui“  

II modulio  „Microsoft Teams ir kitos Office 

365 galimybės“ pažengusiesiems užsiėmimai. 

Lektorius – Telšių r. Varnių M. Valančiaus 

gimnazijos IT vyr. mokytojas K. Mačernis. 

1 prioritetas. 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Ilgalaikės programos „Ugdymo proceso 

organizavimas nuotolinio mokymo(si) būdu 

naudojant skaitmenines technologijas“ I 

modulio „Microsoft Teams įrankis“ 

užsiėmimai III grupei. Lektorius – Mažeikių r. 

Viekšnių gimnazijos IT mokytojas V. Motuzas. 

1 prioritetas. 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Ilgalaikės programos „Skaitmeninio ugdymo 

galimybės dirbant su Google G-suite for 

education įrankiais“  mokymai. Programos 

vadovas –  Telšių r. Tryškių L. Pelėdos 

gimnazijos IT  mokytojas K. Labanauskas. 

1 prioritetas.   

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Data 

derina

ma 

 Ilgalaikės programos „Savivaldis ir 

personalizuotas mokymasis – iššūkis 

šiuolaikiniam pedagogui ir mokiniui, siekiant 

mokymosi sėkmės“ 2-asis seminaras 

„Savivaldis ir personalizuotas mokymasis 

ugdymo sistemos kontekste“. 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 

 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo programos 

mokymai. Lektorius – Telšių r. Luokės Vytauto 

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimnazija  

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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Kleivos gimnazijos informatikos vyr. 

mokytojas V. Juknevičius.  

1 prioritetas. 

gimnazijos 

pedagogai 

Data 

derina

ma 

 Ilgalaikės programos „Mokytojų asmeninio 

meistriškumo stiprinimas įgyvendinant mokinių 

savivaldžio mokymosi strategijas“ II modulio 

„Mokytojų asmeninio meistriškumo nuostatų 

gilinimas“ edukacinė išvyka į Klaipėdos 

„Ąžuolyno“ gimnaziją. Gerosios patirties 

seminaras „Mokytojo asmeninis 

meistriškumas“. Lektorė – Klaipėdos 

„Ąžuolyno“ gimnazijos direktorė V. 

Prižgintienė . 

2 prioritetas.  

Telšių Žemaitės 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių Žemaitės 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt  

 

 METODINĖ VEIKLA 
 

07 16.00 Anglų kalbos mokytojų metodinės tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė E. Račkauskienė. 

Anglų kalbos 

mokytojų 

metodinės 

tarybos nariai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

08 14.00 Mokyklų bibliotekininkų metodinis 

užsiėmimas „Žaidžiame mokyklų 

bibliotekoje“  ir ataskaitinis-rinkiminis 

susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė A. Vaičiulienė. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

08 15.00 Psichologų metodinio būrelio ataskaitinis-

rinkiminis susirinkimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė V. Sabeckienė. 

Psichologai Nuotoliniu būdu - Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

09 15.00 Istorijos  mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė G. Piktužytė. 

Istorijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

09 14.30 Matematikos mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė A. Streckienė. 

Matematikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

09 15.30 Fizikos mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

Fizikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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– metodinio būrelio pirmininkė L. 

Mušinskienė. 

10 14.00 Chemijos mokytojų  metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė Z. Mikutienė. 

Chemijos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

10 15.30 Tikybos mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė K. 

Dargevičienė. 

Tikybos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

10 13. 00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis-

rinkiminis susirinkimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė J. Nagienė. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai  

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

11 15.00 Šokių  mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė I. Budginienė. 

Šokių mokytojai Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

14 15.00 Dailės mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis-

rinkiminis susirinkimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė L. Kaziukonė. 

Dailės 

mokytojai  

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

15 15.00 Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė J. Martinkienė. 

Technologijų 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

16 15.00 Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė A. 

Jokubauskienė. 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

16 14.00 Ikimokyklinių įstaigų direktorių 

pavaduotojų metodinio būrelio ataskaitinis-

rinkiminis susirinkimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė R. Lukauskienė. 

Ikimokyklinių 

įstaigų 

direktorių 

pavaduotojai 

Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel.  

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

18 Po 

atviros 

veiklos 

Spec. pedagogų-logopedų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė V. 

Vidmantienė. 

Spec. 

pedagogai-

logopedai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

28 10.00 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis 

susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė G. Jankauskaitė. 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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29 10.00 Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. 

Atsakingas – metodinio būrelio pirmininkas T. 

Gaurylius. 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Data 

derina

ma 

 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 

metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis 

susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė J. Šalkauskytė. 

Mokyklų 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel.  

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

Data 

derina

ma 

 Ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio 

būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. 

Atsakinga – Švietimo centro direktorė R. 

Vargalytė. 

Ikimokyklinių 

įstaigų vadovai 

Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel.  

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

  KITA 
 

 Visą gruodžio 

mėn. 

Telšių meno mokyklos dailės skyriaus 2-os 

klasės mokinių kompozicijos darbų paroda 

„Spalvingosios pasakos“. Parodos rengėja 

mokytoja S. Šiškauskienė. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A1, A 2.1, B1.2). 

3 prioritetas. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

Pagal atskirą 

grafiką 

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninis 

raštingumas?!“ veiklos renginiai.   

3 prioritetas. 

Projekto 

dalyviai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Dalyviai bus 

informuoti 

asmeniškai 

Ankstyvosios intervencijos programos 

užsiėmimai.   

Vaikai, paaugliai  Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

- J. Paulauskienė, A. 

Beržanskienė, 

tel. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

Visą mėnesį 

paskirtu laiku  
(mokyklos arba tėvai 

bus informuojami dėl 

 Pirminiai ar/ir pakartotinių mokinių/vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai. 

 

Mokiniai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

- PPT specialistai, 

tel. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 
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pasikeitusių aplinkybių, 

susijusių su karantinu) 

Visą mėnesį  

su klientu suderintu 

laiku ir būdu 

(kontaktinis arba 

nuotolinis) 

Pedagoginis  psichologinis konsultavimas.  Mokiniai, tėvai, 

pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

- PPT specialistai, 

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 

-  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 

-  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 

Džiugo g. 6, 

Telšiai 

 

-  Jurgita Paulauskienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

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 

Džiugo g. 6, 

Telšiai 

-  Elvyra Noreikienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

Visą mėnesį  

su klientais 

suderintu laiku 

Psichologinių problemų prevencijos 

užsiėmimai vaikams ir jų šeimos nariams. 

 

Vaikai, tėvai Žarėnų dienos 

centras, 

Varnių g. 1, 

Žarėnų mstl., 

Žarėnų sen.,  

-  PPT specialistai, 

tel. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

 

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