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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

02

6.00

Nuo
07 iki
05-16

14.00

22

13.00

Edukacinė išvyka „Rašinys pagal
atnaujintas pagrindinio ugdymo
programas: kūrybiškas mokymasis,
vertinimas ir įsivertinimas. Vilniaus S.
Nėries gimn. lietuvių kalbos mokytojos
ekspertės O. Baumilienės patirtis“ pagal
programą „Inovatyvi pamoka: kūrybiškas
ugdytojas, sėkmę patiriančio mokinio ūgtis
ir kokybiškas ugdymas(is)“. Lektorė –
Vilniaus S. Nėries gimn. lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė O. Baumilienė.
Praktiniai emocinio intelekto ir savižinos
kompetencijų ugdymo mokymai (30 akad.
val.). Programos vadovė – Telšių „Džiugo“
gimnazijos psichologė. I. Stonienė.
Seminaras „Ikimokyklinių įstaigų veiklos
įsivertinimas“ I dalis. Programos vadovė –
Telšių l.-d. ,,Nykštukas” direktorė L.
Leinartienė

Lietuvių kalbos
mokytojai

Vilniaus S.
Nėries
gimnazija

Kaina
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Telšių „Džiugo“
gimnazijos
pedagogai

Telšių „Džiugo“
gimnazija

0,90 €

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

Ikimokyklinių
įstaigų vadovai

Telšių švietimo
centras

3,60 €

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

23

12.00

23

12.00

30

11.00

Seminaras „Krepšinio ir tinklinio
technikos elementų mokymasis kūno
kultūros pamokose kitaip“. Programos
vadovė – LSU, Sveikatos, fizinio ir
socialinio ugdymo katedra, doc. dr. L.
Trinkūnienė.
Seminaras „Naujosios Eros pradžia:
kuriame ateities mokyklą! Inovatyvi
anglų kalbos pamoka“. Programos vadovė
– Valstybės Institucijų Kalbų Centras, anglų
kalbos vyr. mokytoja, Express Publishing
leidyklos anglų kalbos mokytojų konsultantė
A. Kliaugienė.
Seminaras „Tiriamoji veikla geografijos
pamokose“. Lektorė - Vilniaus Simono
Daukanto gimnazijos mokytoja ekspertė G.
Kynė.

Kūno kultūros
mokytojai

Telšių
„Atžalyno“
progimnazija

24.00 €

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

Anglų kalbos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

3,60 €

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

Geografijos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

13,8024,00€

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

(priklausomai nuo
dalyvių skaičiaus)

METODINĖ VEIKLA
05

14.00

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio tarybos posėdis.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
J. Nagienė.

06

14.00

07

14.00

12

14.00

14

14.00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio tarybos posėdis.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
R. Klemovienė.
Matematikos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Mingėlienė.
Pradinio ugdymo pedagogų metodinio
būrelio tarybos posėdis. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė
S. Liaudanskienė.
Matematikos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Mingėlienė.

Ikimokyklinio
ugdymo metodinio
būrelio tarybos
nariai-iniciatyvinė
grupė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
taryba
Matematikų
mokytojų metodinė
taryba
Pradinio ugdymo
pedagogų
metodinio būrelio
taryba
Matematikų
mokytojų metodinė
taryba

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

Telšių švietimo
centras

-

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 Žemaitės
gimnazija

-

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

20

12.00

20

13.00

21

10.00

23

14.30

27

13.00

28

14.00

Biologijos mokytojų atviras gerosios
patirties renginys „Mano žemės grožis“,
skirtas Žemės dienai paminėti ir aptarimas.
Organizatorės – Telšių „Ateities“
progimnazijos biologijos mokytoja
metodininkė R. Gintalienė ir fizikos
mokytoja metodininkė Z. Dargienė.
Psichologų praktinis patyriminis
užsiėmimas „Verbalinė ir neverbalinė
jausmų išraiška“. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė V. Sabeckienė.
Atvira veikla logopedams „Muzikos
elementų taikymas logopedinėse pratybose“.
Pratybas veda Telšių l.-d. „Nykštukas“
logopedė E. Rudnickienė. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė L. Stasiulienė.
Šokių mokytojų metodinis gerosios
patirties užsiėmimas „Įvairių metodų
taikymas, organizuojant etnovakarones.
Mokytojos metodininkės J. Valatkienės
patirtis“. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė R. Laurinavičienė.
Soc. pedagogų metodinio būrelio narių
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė G. Jachimovič.
Mokyklų direktorių pavaduotojų
ugdymui metodinio būrelio narių
susirinkimas-diskusija dėl mokinių
mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimo,
vertinimo, informacijos kaupimo.
Atsakinga– metodinio būrelio pirmininkė D.
Saplinskienė.

Biologijos
mokytojai

Telšių „Ateities“
progimnazija

-

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

Psichologai

Telšių r.
Nevarėnų
pagrindinė
mokykla
Telšių l.-d.
„Nykštukas“

-

Vitalija Sabeckiene,
mob. 8 604 28049,
el. p.sabeckiene6@gmail.com

-

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

Šokių mokytojai

Telšių Vincento
Borisevičiaus
gimnazija

-

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

Soc. pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

Mokyklų
direktorių
pavaduotojai
ugdymui

Telšių švietimo
centras

-

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 60 213, el. p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

Telšių švietimo
centras

-

Logopedai

KITA

Laikas derinamas

Projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“ mokymų „Suaugusiųjų

Telšių r.
suaugusiųjų
mokytojai,
grupė suformuota

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

13–29
15.30–17.00
Paroda veiks visą
mėnesį

Pagal atskirą
grafiką

Pagal atskirą
grafiką

Pagal atskirą
grafiką
Pagal atskirą
grafiką
Pagal atskirą
grafiką

01

17.30

neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi
planavimo mokymai savivaldybėse“ I
dalis. Atsakinga – metodininkė N.
Vaičekauskė.
Kompiuterinio raštingumo įgūdžių
tobulinimo mokymai. Mokymų vadovė –
Telšių „Atžalyno“ progimnazijos IT
mokytoja metodininkė S. Kazokevičienė.
Telšių Žemaitės gimnazijos IV klasės
mokinių fotografijos darbų paroda
„Atspindžiai“. Parodos rengėjas – Telšių
„Germanto“ progimnazijos technologijų
mokytojas metodininkas A. Skukauskas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Rekomendacijos dėl
suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų
patvirtinimo Europoje“ (REVALUE)
darbo grupės pasitarimas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Atvira ir liberali bendruomenė:
iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų
švietimui“ (OPLICO) darbo grupės
pasitarimas.
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Stereotipai ir mokslinė
fantastika“ (StereoSciFi) darbo grupės
pasitarimas.
Užsienio (anglų, vokiečių) kalbų mokymai
(50 akad. val.).

Telšių l.-d.
„Žemaitukas“
pedagogai

Telšių švietimo
centras

24.00 €

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

Telšių r.
bendruomenės
nariai, technologijų
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

REVALUE darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

OPLICO darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

StereoSciFi darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių r.
Telšių švietimo
bendruomenės
centras
nariai
Dailės raiškos mokymai (18 akad. val.).
Telšių r.
Telšių švietimo
bendruomenės
centras
nariai
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
Psichologo susitikimas su Telšių „Ateities“
progimnazijos tėvų bendruomene ir
paskaita „Paauglystė“.

Telšių „Ateities“
progimnazijos 4 kl.
mokinių tėvai

Telšių „Ateities“
progimnazija

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
-

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

02

12.45

Socialinių įgūdžių ugdymo grupiniai
užsiėmimai mokiniams pagal programą
„Tiltai“. „Diplomatų tiltas“.

Telšių „Germanto“
progimnazijos 7 kl.
mokiniai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

Vitalija Sabeckienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
sabeckiene6@gmail.com

06

17.00

Psichologo susitikimas su Telšių l.-d.
„Saulutė“ ugdytinių tėvais ir paskaita
„Vaikų pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“

Telšių l.-d.
„Saulutė“
ugdytinių tėvai

Telšių l.-d.
„Saulutė“

-

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

07

10.00

Telšių r.
Kaunatavos pagr.
mokyklos
bendruomenė

Telšių r.
Kaunatavos
pagr. mokykla

-

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

09

12.45

Psichologo susitikimas su Telšių r.
Kaunatavos pagr. mokyklos bendruomene.
Paskaita 10 kl. mokiniams „Profesijos
pasirinkimo kryžkelėje“; paskaita tėvams
„Vaikų pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“
Socialinių įgūdžių ugdymo grupiniai
užsiėmimai mokiniams pagal programą
„Tiltai“. „Išminčių tiltas“.

Telšių „Germanto“
progimnazijos 7 kl.
mokiniai

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

Vitalija Sabeckienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
sabeckiene6@gmail.com

13

16.30

-

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

12.45

Telšių „Ateities“
progimnazijos
Degaičių sk.
ugdytinių tėvai
Telšių „Germanto“
progimnazijos 7 kl.
mokiniai

Telšių „Ateities“
progimnazijos
Degaičių skyrius

16

Psichologo susitikimas su Telšių „Ateities“
progimnazijos Degaičių skyriaus tėvų
bendruomene ir paskaita „Vaikų netinkamo
elgesio priežastys ir valdymo būdai“.
Socialinių įgūdžių ugdymo grupiniai
užsiėmimai mokiniams pagal programą
„Tiltai“. „Svajonių tiltas“.

Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

Vitalija Sabeckienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
sabeckiene6@gmail.com

21

12.00

-

Vitalija Sabeckienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
sabeckiene6@gmail.com

10.00

Telšių r. Upynos
pagr. mokyklos
mokinių
tėvai
Telšių rajono 1-8
klasių mokiniai,
švietimo pagalbos
specialistai,
PPT specialistai
5-8 klasių mokiniai

Telšių r. Upynos
pagr. mokykla

22

Psichologo susitikimas su Telšių r. Upynos
pagr. mokyklos ugdytinių tėvų bendruomene
ir paskaita „Tėvų asmeninio pavyzdžio įtaka
vaikų elgesiui“.
Telšių rajono 1-8 klasių mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, raiškaus
skaitymo ir dailyraščio konkursas ,,Rašau ir
skaitau gimtinei“.

Telšių Karolinos
Praniauskaitės
viešoji
biblioteka

-

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

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

-

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

Kiekvieną
mėnesio
antradienį
15.00

5-9 kl. mokinių, patiriančių socialinę atskirtį
bei stokojančių motyvacijos, savipagalbos
grupės užsiėmimai.

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
ugdymo
įstaigose

-

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

