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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 

 

24 12.30 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos  

„Mokinių bendrųjų ir dalyko kompetencijų 

ugdymas rusų (užsienio) kalbos pamokose“ I 

modulis. Seminaras „Rusų (užsienio) kalbos 

žodinio darbo formų įvairovė". Lektorė – 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos rusų kalbos 

mokytoja metodininkė N. Manko. 

3 prioritetas. 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

24,00  Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

24 14.00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Mokinių bendrųjų ir dalyko kompetencijų 

ugdymas dailės ir technologijų pamokose“ I 

modulis. Gerosios patirties užsiėmimas „Spalvų 

Dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazija 

1,80 Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

mailto:info@sctelsiai.lt
http://www.sctelsiai.lt/


elementai: nuo chemijos iki dailės“ (pagal 

eTwinning tarptautinį projektą). Lektorė - Telšių 

„Džiugo“ gimnazijos dailės vyr. mokytoja G. 

Raudonienė 

3 prioritetas. 

27 12.00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos  

„Patirtinis mokymas(is) matematikos ugdymo 

procese“ I modulis. Seminaras „Metodinių ir 

kompiuterinių priemonių panaudojimas 

įtvirtinant ir tikrinant žinias ugdymo įstaigoje 

(9-12 kl.)“. Lektoriai – Vilniaus „Minties“ 

gimnazijos mokytoja ekspertė V. Jonušienė, 

TEV leidyklos lektorius, dr. E. Žalys. 

3 prioritetas. 

Matematikos 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

3,60  Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

30 12.00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Šiuolaikinė fizinio  ugdymo pamoka“ I 

modulis. Seminaras „Aktyviųjų mokymo 

metodų naudojimas kūno kultūros 

pamokose“. Lektorius – Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas, 

dr. O. Batutis.  

3 prioritetas. 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

24,00  Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt  

31 10.00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Spec. pedagogų-logopedų profesinių ir 

bendrųjų kompetencijų plėtojimas – pagrindas 

efektyvesniam darbui su spec. poreikių turinčiais 

vaikais“ I modulis. Atvira veikla „Inovatyvių 

priemonių svarba logopedinėse pratybose“ 

(Forbrain ausinės, sensorinės kalbą skatinančios 

priemonės ir kt.). Lektorės – Telšių l.-d. „Eglutė“ 

vyr. logopedė L. Sakienė. 

3 prioritetas.   

Ikimokyklinių 

įstaigų spec. 

pedagogai-

logopedai 

Telšių l.-d. 

„Eglutė“ 

1,80 Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

31 13.00 Seminaras „Ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

padėjėjų kompetencijų plėtra“. Programos 

vadovai ir lektoriai – Telšių švietimo centro PPT 

skyriaus ir Telšių r. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro specialistai. 

3 prioritetas. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų 

padėjėjai 

Telšių švietimo 

centras 

3,60  Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
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METODINĖ VEIKLA 

 

12 14.00 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė E. Račkauskienė. 

3 prioritetas. 

Metodinės 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

19 14.00 Mokyklų bibliotekininkų metodinio 

būrelio  metodinė popietė „Bibliotekų edukacinė 

veikla Italijoje“. Atsakinga – Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazijos bibliotekininkė R. 

Zeniauskienė. 

3 prioritetas 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazija 

(Džiugo g. 6) 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

24 14.00 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė J. Šalkauskytė 

3 prioritetas. 

Mokyklų 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Telšių švietimo 

centras 

- Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el.p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

25 15.00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė L. Pleinienė.  

3 prioritetas. 

Metodinės Tarybos 

nariai 
Telšių švietimo 

centras 

-  Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

26 13.00 Kolegialus mokymasis - „Erasmus+“ (KA2)  

strateginių partnerysčių projekto „Mes 

mažieji XXI amžiaus tyrinėtojai...pasiruošę 

nubraižyti žemėlapyje ir užkoduoti savo 

teritoriją“ gerosios patirties pristatymas. 

Renginį veda Telšių l.-d. „Eglutė“ 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

J. Nagienė ir vyr. logopedė L. Sakienė.  

3 prioritetas. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

-  Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

  

 KITA 

 

19 Išvyka į nacionalinį švietimo lyderystės forumą 

,,Kokią vertę kuria mokykla?“ 

3 prioritetas. 

Ugdymo įstaigų 

vadovai ir 

pavaduotojai  

Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

LITEXPO 

- Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el.p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt   

Pagal atskirą 

grafiką 

Dailės raiškos mokymai „Pašnekesiai su akvarele“. 

Mokymų vadovė – A. Sirutienė 

3 prioritetas. 

Telšių r.  

bendruomenė 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt;   

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
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Pagal atskirą 

grafiką 

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

3 prioritetas. 

Pedagogai, Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- 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; 

Pagal atskirą 

grafiką 

Programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo 

suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto 

„Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų 

tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ 

veiklos renginiai. 

3 prioritetas. 

Konsorciumo 

nariai, 

mobilumo projekto 

dalyviai  

Telšių švietimo 

centras 

 

 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Visą mėnesį paskirtu 

laiku  

 Pirminiai ar/ir pakartotiniai mokinių (vaikų) 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai. 

1 prioritetas. 

Mokiniai (vaikai)  Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

Džiugo g. 6, Telšiai   

 PPT specialistai, 

tel. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

Visą mėnesį  

su klientu suderintu 

laiku  

Pedagoginis,  psichologinis konsultavimas.  

1 prioritetas. 

 

Mokiniai, tėvai, 

pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

Džiugo g. 6, Telšiai  

- PPT specialistai, 

tel. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

02, 09, 

16, 23, 

30  

14.00 Psichologo užsiėmimai mokiniams pagal 

socialinių įgūdžių programą ,,Tiltai“.  

1 prioritetas. 

8 kl. mokiniai  Telšių ,,Ateities“ 

progimnazija 

-  Alvyda Beržanskienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

05 13.00 Pedagoginė konsultacija ikimokyklinio ugdymo 

mokytojams ,,Kaip atpažinti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintį vaiką“.  

3 prioritetas. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai  

Telšių l.-d. ,,Eglutė“ -  Violeta Bidvienė, 

tel. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

Kiekvieną mėnesio 

pirmadienį  

nuo 16 iki 18 val.  

Konsultacijos tėvams, auginantiems vaikus, 

turinčius ankstyvojo amžiaus raidos, mokymosi, 

aktyvumo ir dėmesio, autizmo spektro 

sutrikimų. 

1 prioritetas.  

Tėvai  Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

Džiugo g. 6, Telšiai  

 

-  Vilma Lukošienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

Kiekvieną mėnesio 

antradienį 

17 val.  

Pažintinių procesų lavinimo grupiniai 

užsiėmimai pradinių kl. mokiniams, turintiems 

skaitymo, rašymo, matematikos mokymosi 

sunkumų. 

1 prioritetas.  

1–4 kl. mokiniai  Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

Džiugo g. 6, Telšiai  

 

-  Vilma Lukošienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

Kiekvieną mėnesio 

trečiadienį 

17 val.  

Savitarpio paramos grupė mamoms, 

išgyvenančioms panašius jausmus.  

3 prioritetas. 

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

amžiaus vaikus, 

Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

Džiugo g. 6, Telšiai  

-  Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 
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auginančios 

mamos, 

patiriančios 

socialinę atskirtį. 

  

Kiekvieną mėnesio 

ketvirtadienį  

nuo 17.30 iki 18.30 

val. 

Grupės užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus 

vaikų tėvams pagal ‚,Efektyvios tėvystės 

įgūdžių mokymo programą“.  

3 prioritetas. 

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 val. iki 17 

val. 

Logopedo konsultacijos vaikų kalbos, 

komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais. 

1 prioritetas. 

Tėvai  Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

Džiugo g. 6, Telšiai  

 

-  Elvyra Noreikienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

   

REGISTRUOJAME 

 

Seminarai vyks 

susidarius 25 dalyvių 

grupėms 

Registruojame į ilgosios programos 

„Profesionalus pedagogas – svarbus geros 

mokyklos bruožas“ renginius. 

 

I modulis. Seminaras „Savivaldus ir 

personalizuotas mokymasis“. Lektorės – prof. 

A. Kazlauskienė,   doc. R. Gaučaitė (ŠU).  
3 prioritetas. 

 

II modulis. Seminaras „Kaip užprogramuoti 

save ir vaikus nuolatiniam tobulėjimui ir 

pasiekimams? Lektorius – psichologas J. 

Belte. 
3 prioritetas. 

 

III modulis. Seminaras „Efektyvi 

komunikacija: kaip pasakyti, kad 

išgirstų, kaip klausytis, kad suprastum?“ 

Lektorė –psichologė I. Čekauskienė. 

3 prioritetas. 

 

IV modulis. Seminaras „Viešasis mokykloje 

kalbėjimas – žingsnis į sėkmę“.  Lektorius 

Pradinio ugdymo, 

soc. pedagogai, 

įvairių dalykų 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

 

 

 

 

 

24,00 

 

 

 

 

24,00 

 

 

 

 

24,00 

 

 

 

 

 

24,00 

 

 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt


– viešojo kalbėjimo treneris, doc. V. 

Kontrimas.  
3 prioritetas. 

 

V modulis. Seminaras „Vaikų turizmo 

renginių vadovų mokymus saugos ir sveikatos 

klausimais“. Lektorė – UAB „Verslo aljansas“ 

mokymų vadovė. 

3 prioritetas. 

 

 

 

 

13,80  
 

Mokymai vyks 

susidarius 12 dalyvių 

grupei  

Registruojame į „Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos tobulinimo programos“ 

mokymus. (80 val., 24 kontaktinės ir 56 

savarankiško mokymosi  val.). Lektorė – Telšių 

„Atžalyno“ progimnazijos IT mokytoja 

metodininkė S. Kazokevičienė. 

3 prioritetas. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

pedagogai, įvairių 

dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Telšių švietimo 

centras 
55,20 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

.  

Aldona Kleivienė,  el. p.  aldona. kleiviene@sctelsiai.lt 
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