TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2019 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

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

Valand
a

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

04

27

14.00

14.00

20 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa
„Pedagogų profesinių kompetencijų plėtojimas
per kolegialų mokymąsi: šiuolaikiškos dailės
technikos, interpretacijos ir meno terapijos
metodai“:
II d. Gerosios patirties užsiėmimas „Moksleivių

kūrybiškumo ugdymas per savęs pažinimą.
Meno terapija dailės pamokose“. Lektorė Telšių r. Tryškių Lazdyno Pelėdos gimnazijos
dailės mokytoja metodininkė N. DužinskaitėStatkienė;
III d. Gerosios patirties užsiėmimas „Dailės ir
technologijų pamokų integracija ir
inovacijos“. Lektorės: Telšių „Ateities“
progimnazijos dailės ir technologijų
mokytojos metodininkės L. Andrijauskienė ir
J. Vaičikauskienė.
3 prioritetas.

I-oje dalyje
dalyvavę dailės ir
technologijų
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

06

13.00

04

12.00

20

12.00

27

12.00

Seminaras „Pradinių klasių mokinių
mokymosi motyvacijos skatinimas, taikant
IKT išteklius“ (II d.). Programos vadovė –
Telšių „Ateities“ progimnazijos pradinių
klasių mokytoja metodininkė I. Bružienė.
3 prioritetas.
18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo
programa „Šiuolaikinė pamoka. Sėkmės
link su naujomis technologijomis“. Lektorės
– R. Rimkevičienė ir Telšių „Germanto“
progimnazijos anglų k. vyr. mokytoja G.
Raudonienė.
I d. Seminaras „IT įrankiai „Quizlet“ ir
„TedEd“ ir jų praktinis panaudojimas
ugdymo procese“.
II d. Seminaras „IT įrankiai „Quizlet Live“,
„Light Screen“, „Edpuzzle“, „Linoit“ ir jų
praktinis panaudojimas“;
III d. Seminaras „Pamokos plano
sudarymas, įtraukiant IT įrankius.
„Jigsawplanet“ naudojimas ugdymo
procese.

I-oje dalyje
dalyvavę pradinio
ugdymo pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

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

Rusų k. ir kt.
dalykų mokytojai

Telšių švietimo
centras

32,20 €

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

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių švietimo
centras

13,80 €

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

Šokių mokytojai

Mažeikių meno
mokykla

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

3 prioritetas.
19

13.00

19

Bus
informu
ota
papildo
mai

Seminaras „10 būdų kūrybingam raidžių ir
skaičių mokymuisi“. Lektorė – programų ir
projektų autorė bei lektorė edukacinėmis
temomis I. Bakšė-Bumblauskienė.
3 prioritetas.
Edukacinė išvyka į Mažeikių meno mokyklą
„Kolegialus mokymasis ir
bendradarbiavimas – vienas iš mokytojo
sėkmingo darbo veiksnių“. Programos
vadovė – Telšių r. šokių mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė, mokytoja metodininkė I.
Budginienė.
3 prioritetas.

22

12.00

25

13.00

26

12.00

26

14.00

Seminaras „Kūno kultūros pamoka kitaip:
Suomijos patirtis“. Lektoriai – doc. dr. L.
Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas,
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytojas
E. Gedgaudas.
3 prioritetas.
Seminaras „Aš atsakau už psichikos
sveikatą“ pagal LIONS QUEST programą.
Lektorius – vaikų psichiatras L. Slušnys.
1 prioritetas.

27 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo
programa „Spec. pedagogų-logopedų
profesinių ir bendrųjų kompetencijų
plėtojimas – pagrindas efektyvesniam
darbui su spec. poreikių turinčiais vaikais“.
Programos vadovės – Telšių l.-d. „Mastis“
logopedė metodininkė V. Vidmantienė, Telšių
„Ateities“ progimnazijos vyr. logopedė-spec.
pedagogė D. Šlekienė.
I d. Seminaras „Skaitymo ir rašymo
sutrikimų įveikos būdai ir metodai“.
Lektorė – Joniškio švietimo centro PPT
logopedė ekspertė L. Paulauskienė.
3 prioritetas.
20 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo
programa „Moksleivių ir ikimokyklinio
amžiaus vaikų kūrybiškumo lavinimas
muzikinio ugdymo procese“: III d. Refleksija-

prezentacijos apie įgytų žinių ir gebėjimų
pritaikymo praktiniame darbe patirtį.
Programos vadovė – Telšių l.-d. „Mastis“
muzikos mokytoja metodininkė N. Činskienė.

Kūno kultūros
mokytojai

Telšių
„Atžalyno“
progimnazija

24 €

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

Pradinių klasių
mokytojai, klasių
vadovai, soc.
pedagogai,
psichologai,
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistės,
mokinių tėvai
Spec. pedagogailogopedai

Telšių „Kranto“
progimnazija

Projektinės
lėšos

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

Telšių švietimo
centras

Visos
programos
preliminari
kaina
25–30 €

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

I-oje dalyje
dalyvavę muzikos
mokytojai ir
ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai

Telšių švietimo
centras

-

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

3 prioritetas.
40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo
I-oje dalyje
Telšių l.-d.
programa „Pedagogo ir ugdytinio dermė“:
dalyvavę Telšių l.„Berželis“
VII d. Gerosios patirties užsiėmimas
d. „Berželis“
pedagogai
,,Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys
priešmokykliniame amžiuje“. Lektorės –
Telšių l.-d. „Berželis“ priešmokyklinio
ugdymo pedagogės A. Jonkienė, R.
Klemovienė, R. Andrejauskienė.
3 prioritetas.
40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo Telšių „Germanto“
Telšių
programa „Novatoriškas ir kūrybiškas IKT
progimnazijos,
„Germanto
Telšių r. Varnių
progimnazija,
panaudojimas
–
ugdymo
kokybės
pradiniame ugdyme tobulinimas“: IV d.
Motiejus
Telšių r. Varnių
projektas „Planšetė pradinukui 2019“.
Valančiaus
Motiejus
Programos vadovė – Telšių „Germanto“ gimnazijos, Telšių
Valančiaus
progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja r. Kaunatavos pagr.
gimnazija,
metodininkė S. Liaudanskienė.
mokyklos pradinio
Telšių r.
ugdymo mokytojai
Kaunatavos
3 prioritetas
pagr. mokykla
METODINĖ VEIKLA

-

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 švietimo
centras

-

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

Metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių „Džiugo“
gimnazija

-

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

Biologijos
mokytojai

Telšių „Kranto“
progimnazija

-

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

27

13.00

Kovo –
birželio
mėn.

-

07

13.00

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio būrelio tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Nagienė.
3 prioritetas.

Metodinio būrelio
tarybos nariai

13

14.00

Geografijos mokytojų metodinio būrelio tarybos
pasitarimas dėl fotografijų parodos, „Geografinio
tako prie Masčio ežero“, ES konkurso nuostatų ir
kt.
3 prioritetas.

20

13.00

Atvira veikla-konkursas „Mano žemės
grožis“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai
paminėti. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė D. Kurlienė.
3 prioritetas.

27

13.00

27

15.00

Data
derina
ma

Gerosios patirties užsiėmimas ,,Ugdymo(si)
džiaugsmo patirtys priešmokykliniame
amžiuje“. Lektorės – Telšių l.-d. „Berželis“
priešmokyklinio ugdymo pedagogės A.
Jonkienė, R. Klemovienė, R. Andrejauskienė.
(Ilgalaikės programos „Pedagogo ir ugdytinio
dermė“ VII dalis).
3 prioritetas.
Pradinio ugdymo mokytojų metodinio
būrelio tarybos posėdis. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė L. Pleinienė.
3 prioritetas.
Atviros lietuvių literatūros pamokos
„Mokslinė fantastika. I. Asimovo apysaka
„Užslinks naktis“ (I gimn. klasė). Pamokas
veda Telšių Žemaitės gimnazijos lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė S.
Albrikienė (pagal programos „Erasmus+“
strateginių partnerysčių projektą „Stereotipai
ir mokslinė fantastika“ (Stereo Scifi).
3 prioritetas.

Telšių l.-d.
„Berželis“
pedagogai

Telšių l.-d.
„Berželis“

-

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

Metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Lietuvių k. ir
literatūros
mokytojai

Telšių Žemaitės
gimnazija

-

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

Mokyklų vadovai,
jų pavaduotojai
ugdymui, ugdymą
organizuojančių
skyrių vedėjai

Telšių švietimo
centras

-

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

Telšių r.
bendruomenė

Telšių švietimo
centras

-

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

Pedagogai, Telšių
r. bendruomenės
nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

KITA
14 d.
11 val.

Nuo kovo 5 d.

Pagal atskirą
grafiką

Susitikimas-diskusija „Telšių rajono
mokiniai. Lietuvos, kaimyninių ir Europos
šalių kontekstas“. Lektorė – ŠMM,
Strateginių programų skyriaus vedėjo
pavaduotoja dr. R. Dukynaitė.
1 prioritetas.
Telšių „Ateities“ progimnazijos ir Telšių r.
Luokės V. Kleivos gimnazijos mokinių dailės
ir technologijų darbų paroda „Kūrybingas
pasaulis“. Rengėjos - dailės ir technologijų
mokytojos metodininkės L. Andrijauskienė ir
J. Vaičikauskienė.
Anglų ir lietuvių (kaip užsienio) kalbų
mokymai.
3 prioritetas.

13–16

Pagal atskirą
grafiką

27–30

06

11.00

06

13.00

07

17.00

20

13.00

22

10.30

Programos „Erasmus+“ strateginių
,,Oplico“ projekto
Telšių švietimo
partnerysčių projekto „Atvira ir liberali
partneriai
centras
bendruomenė: iššūkiai ir galimybės
suaugusiųjų švietimui“ (Oplico) partnerių
susitikimas Portugaljoje. 3prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių
,,Stereo Scifi“
Telšių švietimo
partnerysčių projekto „Stereotipai ir
darbo grupės nariai
centras
mokslinė fantastika“ (Stereo Scifi) darbo
grupės pasitarimas.
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių
,,Revalue“ projekto Telšių švietimo
partnerysčių projekto „Rekomendacijos dėl
partneriai
centras
suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų
patvirtinimo Europoje“ (Revalue) partnerių
susitikimas Didžiojoje Britanijoje.
3 prioritetas.
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
PPT psichologo užsiėmimas tema
,,Motyvacija“ Telšių Žemaitės gimnazijos
antrų gimn. klasių mokiniams.
1 prioritetas.
PPT psichologų susitikimas su Telšių r.
Eigirdžių pagrindinės mokyklos pedagogais.
Paskaita ,,Bendravimo ypatumai su vaikais,
turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių“.
1 prioritetas.
PPT psichologo susitikimas su Telšių r.
Buožėnų mokyklos-darželio bendruomene
(pedagogais, tėvais). Paskaita „Vaikų
netinkamo elgesio priežastys. Ką daryti?“
1 prioritetas.
PPT specialistų konsultacinė diena –
susitikimas su Telšių r. Luokės Vytauto
Kleivos gimnazijos pedagogais, VGK.
1 prioritetas.
Telšių rajono 1-8 klasių mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, raiškaus

-

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

-

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

Mokiniai

Telšių
Žemaitės
gimnazija

-

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

Pedagogai

Telšių r.
Eigirdžių
pagrindinės
mokyklos
pedagogai
Buožėnų
mokykla –
darželis

-

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

-

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

VGK nariai,
pedagogai

Luokės Vytauto
Kleivos
gimnazija

-

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

Mokiniai

Telšių Karolinos
Praniauskaitės

-

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

Pedagogai, tėvai

skaitymo ir dailyraščio konkurso ,,Rašau ir
skaitau gimtinei“.

viešoji
biblioteka

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamo valstybės planavimo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2ESFA-V-729-03-0001 įgyvendinimo veiklos
7, 14,
21, 28

17.00

Tėvų savitarpio pagalbos grupės užsiėmimai.

Tėvai

06

17.00

Pedagogai, tėvai

04

17.00

Grupinės
psichologo
konsultacijos
pedagogams, tėvams, auginantiems vaikus,
turinčius įvairiapusių raidos (autizmo
spektro, Asperger’io sindromo) sutrikimų.
Grupinės psichologo konsultacijos.

20

13.00

Švietimo pagalbos
specialistams

21

13.00

Psichologinio
švietimo
renginys
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.
VšĮ ,,Juoda avis“ lektorių paskaita ,,Vaikas
JAU yra žmogus“.
Psichologinio švietimo renginys rajono
pagrindinių mokyklų pedagogams. VšĮ
,,Juoda avis“ lektorių paskaita ,,Vaikas JAU
yra žmogus“.
Individualios
psichologo
konsultacijos
tėvams,
auginantiems
ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikus.
PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Pagal
individualiai
sutartą laiką ir
vietą
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.

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius
Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius
Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

Ugdymo įstaigų
VGK nariams

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

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

Tėvai

Pagal susitarimą
su klientu

-

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

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius
Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

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

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose/PPT

-

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

Tėvai

-

-

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

specialiuosius
ugdymosi poreikius

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

