TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2017 M. KOVO 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
Diena

Valanda

01

12.00

08

12.00

10

10.00

14

Laikas
derinamas

Renginio pavadinimas/ lektorius, pranešėjas,
vadovas

Dalyvių tikslinė grupė

Vieta

Dalyvio
mokestis

Akreditacijos Nr. AP 059

Atsakingas švietimo centro
darbuotojas/ registracija į visus
renginius per semiplius sistemą

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Seminaras ,,Projektas – patrauklus
Pradinio ugdymo
tarpdalykinis integracijos įrankis
pedagogai
pradiniame ugdyme“. Lektorė – Kauno
Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos
mokytoja metodininkė E.Steponavičienė.
Seminaras „Laimės teologinė samprata
Lietuvių kalbos ir
literatūros
J. Biliūno ir A. Škėmos kūryboje“.
Programos vadovė – Šiaulių Juliaus
mokytojai
Janonio gimnazijos tikybos mokytoja
ekspertė D. Kratukienė.
Seminaras „Darbas pagal atnaujintą Pradinio ugdymo
pedagogai
lietuvių kalbos programą pradinio
ugdymo klasėse.“ Lektorė – LEU, dr. D.
Jakavonytė-Staškuvienė.
Edukacinė išvyka į Ukmergės Dukstynos
Bendrojo ugdymo
pagrindinę mokyklą ,,Kolegialus
mokyklų direktorių
pavaduotojai
grįžtamasis ryšys skaitymo gerinimo
strategijų kūrime“. Programos vadovė ugdymui
Ukmergės Dukstynos pagrindinės
mokyklos direktorė D. Liumparienė.

Telšių
švietimo
centras

13,80 €

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

Telšių
švietimo
centras

13,80 €

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

Telšių
švietimo
centras

13,80 €

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

Ukmergės
Dukstynos
pagrindinė
m-kla

Kaina
priklausys
nuo grupės
dydžio

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

14

10.00

17

12.00

27

12.00

02

14.00

02

14.00

07

13.30

08

15.00

Seminaras ,,Vadybiniai sprendimai
adaptuojant atnaujintą mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių
sistemą ikimokyklinėje įstaigoje“.
Programos vadovė – Doc. dr. J.
Valuckienė, atnaujintos Bendrojo ugdymo
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
rodiklių sistemos ir metodinių
rekomendacijų kūrėja.
Seminaras „Brandos darbas:
pagrindiniai principai ir
įgyvendinimas“. Lektorės – Šiaulių
Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus
vedėja A. Saldauskienė ir Šiaulių
Didždvario gimnazijos Tarptautinio
bakalaureato diplomo programos
koordinatorė R. Tamošiūnienė.
Seminaras „Mokinių pasiekimų ir
pažangos vertinimas, asmeninės
pažangos matavimas“. Programos vadovė
– NMVA vadovaujančioji vertintoja,
mokytoja ekspertė A. Šarskuvienė.
Geografijos mokytojų metodinės tarybos
ir parodos-konkurso „Čia Lietuva“
komisijos narių pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė A.
Šviežikienė.
Karjeros specialistų metodinio būrelio
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Bukinienė.
Soc. pedagogų metodinės tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė G. Jachimovič.
Tikybos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas dėl Žemaičių vyskupystės 600
metų jubiliejaus paminėjimo renginių.

Ikimokyklinių
įstaigų
direktoriams ir jų
pavaduotojams
ugdymui

Telšių
švietimo
centras

24 €

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

Gimnazijų dalykų
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

13,80 €

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

Anglų k., rusų k. ir
kitų dalykų
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

13.80 €

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

Telšių
švietimo
centras

-

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

Telšių
švietimo
centras
Telšių
Naujamiesčio
mokykla
Namelis,
esantis prie
Telšių Švč.
Mergelės

-

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

METODINĖ VEIKLA
Geografijos
mokytojų metodinė
tarybos ir parodos
konkurso komisijos
nariai
Karjeros
specialistai
Soc. pedagogų
metodinės tarybos
nariai
Tikybos mokytojų
metodinės tarybos
nariai

-

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
L. Raudytė.
09

9.30

09

14.00

09

8.50

10

14.00

14

14.00

14

13.00

15

14.00

Metodinė diena „Kalbos ugdymo
galimybės ikimokykliniame ir
priešmokykliniame amžiuje“. Atsakinga –
Telšių l.-d. „Saulutė“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui L. Papartienė.
Matematikos mokytojų metodinės tarybos
pasitarimas dėl dalyvavimo „Kengūros“
konkurse. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Mingėlienė.
Atvira integruota muzikos-anglų kalbos
pamoka „Mokausi kalbos su muzika“.
(Eigirdžių pagrindinės mokyklos
mokytojos M. Bidvaitė-Dargužienė ir N.
Gurliauskaitė). Atsakinga – muzikos
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė N.
Činskienė.
Lietuvių kalbos mokytojų metodinės
tarybos apskrito stalo diskusija-susitikimas
su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
pirmininke D. Vaišniene. Atsakingametodinio būrelio pirmininkė K.
Ežerskienė.
Muzikos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas dėl tolimesnių veiklų ir
konkurso „Mano sėkmės istorija 2017“.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė
N. Činskienė.
Psichologų metodinio būrelio užsiėmimas
„Pykčių valdymo praktiniai metodai darbui
su mokiniais. Psichologės R. Mickuvienės
geroji patirtis“. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė V. Sabeckienė.
Chemijos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas „Kaip chemijos dalyko

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Marijos
Ėmimo į dangų
bažnyčios,
Šviesos g. 2
Telšių l.-d.
„Saulutė“
(Dariaus ir
Girėno g. 4,
Telšiai)
Telšių
Žemaitės
gimnazija

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

-

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

Eigirdžių
pagrindinė
mokykla

-

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

Telšių
Karolinos
Praniauskaitės
viešosios
bibliotekos
skaitykla
Telšių
švietimo
centras

-

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

-

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

Psichologai

Telšių vaikų
globos namai

-

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

Chemijos
mokytojai

Telšių „Džiugo“
gimnazija

-

Ramutė Ežerskytė, tel.

Matematikos
mokytojų
metodinės tarybos
nariai
Muzikos ir anglų
kalbos mokytojai

Lietuvių kalbos
mokytojų
metodinės tarybos
nariai
Muzikos mokytojai

16

14.00

21

14.00

21

14.00

21

11.00

22

14.00

30

14.00

užduotis pritaikyti kalbinių gebėjimų
ugdymui?“. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė R. Gricienė.
Dailės ir technologijų mokytojų
metodinių būrelių užsiėmimas „Meno
terapijos metodų panaudojimas pamokų
metu. D. Stasiulienės geroji patirtis“.
Atsakinga – dailės mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė A. Sirutienė.
Etikos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas dėl olimpiados. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė V.
Žutautienė.
Geografijos mokytojų metodinio būrelio
gerosios patirties užsiėmimas ir fotografijų
parodos „Čia Lietuva“, skirtos Žemės
dienai pristatymas. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė A. Šviežikienė.
Biologijos mokytojų atviras gerosios
patirties sklaidos renginys rajoninio moksleivių konkurso „Miškas –
mūsų planetos plaučiai“, skirto pasaulinei
Žemės dienai paminėti, stebėjimas ir
aptarimas. Renginio organizatorius –
Telšių „Germanto“ progimnazijos
biologijos mokytoja J. Bružaitė ir fizikos
mokytoja I. Gustienė. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė J. Stonienė.
Istorijos mokytojų metodinio būrelio
gerosios patirties užsiėmimas „Istoriniai
tekstai pamokose ir valstybinių švenčių
paminėjimuose“. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė I. Kunšteinienė.
Spec. pedagogų-logopedų metodinio
būrelio gerosios patirties užsiėmimas
„Netradiciniai ugdymo metodai, ugdant
specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius

(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Dailės ir
technologijų
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

-

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

Etikos mokytojai

Telšių „Džiugo“
gimnazija

-

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

Geografijos
mokytojai

Telšių
švietimo
centras

-

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

Biologijos
mokytojai

Telšių
„Germanto“
progimnazijoje

-

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

Istorijos mokytojai

Telšių
švietimo
centras

-

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

Švietimo pagalbos
specialistai

Telšių
švietimo
centras

-

Lina Vičkačkienė, mob.
8 604 28049, el. p.
vickackienelina@gmail.com

30

14.00

Visą
mėnesį

21 d.
14 val.
Parodos
pristatymas

Pagal
atskirą
grafiką

Užsiėmimų
pradžia
01.30 17.30

Pagal
atskirą
grafiką

Pirmadieniais
– 15.30,
trečiadieniais–
14.30

9

15.30

vaikus“. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Stasiulienė.
Informacinių technologijų mokytojų
metodinio būrelio pasitarimas. Atsakingas
– metodinio būrelio pirmininkas G.
Bagdonas.

Telšių r. moksleivių fotografijų paroda
„Čia Lietuva“, skirta Žemės dienai.
Atsakinga – geografijos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė A.
Šviežikienė.
Užsienio (anglų, vokiečių) kalbų
mokymai (50 akad. val.).
Kompiuterinio raštingumo mokymai
(18 akad. val.)
Paskaita „Lietuvos fizikų pasiekimai ir
nuopelnai, garsinantys Lietuvos vardą“.
Lektorius – Telšių r. Varnių Motiejaus
Valančiaus gimnazijos fizikos mokytojas
R.Tamaševičius.
Renginys, skirtas Lietuvių kalbos kultūros
metams pažymėti. Atsakinga- metodinio
būrelio pirmininkė K. Ežerskienė.

10

15.00

22

15.00

Konsultacija dėl studijų krypties ir
profesijos pasirinkimo. Konsultuoja
karjeros konsultantė A. Bukinienė.

22

15.00

Konsultacija dėl ugdymo proceso
organizavimo, iškilusių problemų
sprendimo, tyrimų, įsivertinimo ir
strateginių dokumentų rengimo.

IT mokytojai

KITA
Geografijos
mokytojai ir kitų
dalykų mokytojai
Mokytojai, Telšių
r. bendruomenės
nariai
Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai
Telšių r.
bendruomenės
nariai

Telšių
regioninis
profesinio
mokymo
centras
(S. Daukanto
g. 17)

-

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

Telšių
švietimo
centras

-

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

Telšių
švietimo
centras
Telšių
švietimo
centras
Telšių
švietimo
centras

1 akad. val.
– nuo 2 €

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) 53445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

Žemaičių
Lietuvių kalbos ir
muziejus „Alka“
kitų dalykų
mokytojai
KONSULTAVIMAS
Pageidaujantys
Telšių
mokytojai ir
švietimo
mokiniai
centras

Pageidaujantys
pedagogai

Telšių
švietimo
centras

24.00 €

-

-

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

-

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

Konsultuoja švietimo lyderystės
konsultantas T. Ubartas.
23

15.00

Konsultacija dėl mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo programų kūrimo. Konsultuoja
programų vertinimo ekspertė A. Kleivienė.

23

15.30

Konsultacija dėl darbo su skaitmeninėmis
Pageidaujantys
Telšių
mokymo priemonėmis ir mobiliaisiais
pedagogai
švietimo
įrankių komplektais. Konsultuoja švietimo
centras
konsultantas S. Baliutavičius.
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

02

18.00

Paskaita ,,Vaikų pyktis ir agresija. Kaip
padėti?“

Telšių ,,Atžalyno“
progimnazijos
1-3 klasių mokinių
tėvai

Telšių
,,Atžalyno“
progimnazija

-

Alvyda Beržanskienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com

Paskaita ,,Paauglystė. Bendravimas su
vaikais.“

Telšių ,,Kranto“
progimnazijos
5 klasės mokinių
tėvai
Telšių r. Eigirdžių
pagrindinės
mokyklos mokinių
tėvai
Telšių r. Janapolės
pagrindinės
mokyklos mokinių
tėvai
Telšių r. Upynos
pagrindinės
mokyklos mokinių
tėvai
Telšių l.-d.
,,Berželis“
auklėtojos

Telšių
,,Kranto“
progimnazija

-

Alvyda Beržanskienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com

-

Alvyda Beržanskienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com

-

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

-

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

-

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

09

10

10

20

22

18.00

Laikas
derinamas
13.00

12.00

15.00

Paskaita ,,Vaikų pyktis ir agresija. Kaip
elgtis?“
Paskaita „Tėvų asmeninio pavyzdžio
įtaka vaiko elgesiui ir asmenybės
raidai“.
Paskaita ,,Pozityvus drausminimas ir
ribų nustatymas“.
Paskaita ,,Psichoemocinė sveikata“.

Pageidaujantys
pedagogai

Telšių
švietimo
centras

Telšių r.
Eigirdžių
pagrindinė
mokykla
Telšių r.
Janapolės
pagrindinė
mokykla
Telšių r.
Upynos
pagrindinė
mokykla
Telšių l.-d.
,,Berželis“

-

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

22

Laikas
derinamas

4 grupiniai užsiėmimai su mokiniais
,,Patyčių įtaka vaikų bendravimui“.

03,10,
17,24,
31

8.00

Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai‘‘.

29

13.00

Raiškiojo skaitymo ir dailyraščio konkurso
,,Rašau ir skaitau gimtinei“ II-jo etapo
renginys.

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

Telšių r. Tryškių
Lazdynų Pelėdos
gimnazijos 6 – 9 kl.
mokiniai
Telšių „Germanto“
pagrindinės
mokyklos
8 kl. mokiniai
Mokiniai, turintys
specialiųjų
ugdymosi poreikių

Tryškių
Lazdynų
Pelėdos
gimnazija
Telšių
„Germanto“
pagrindinė
mokykla
Telšių
Karolinos
Praniauskaitės
viešoji
biblioteka

-

Alvyda Beržanskienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
alvyda.berzanskiene@gmail.com

-

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

-

Violeta Bidvienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
violeta.bidviene@gmail.com
Lina Vičkačkienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
vickackienelina@gmail.com

