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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 

 METODINĖ VEIKLA 

 

08 15.00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė L. Pleinienė. 

3 prioritetas. 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

14 13.00 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 

pasitarimas. Atsakinga – 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 

15 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė J. Nagienė. 

3 prioritetas.   

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
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23 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 

metodinio būrelio pasitarimas. Atsakinga – 

būrelio pirmininkė L. Leinartienė. 

3 prioritetas. 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovai 

Telšių l.-d. 

„Eglutė“ 

-  Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el.p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

23 15.00 Rajono metodinių būrelių pirmininkų 

pasitarimas. Atsakingos – Telšių švietimo 

centro metodininkė A. Kleivienė, N. 

Vaičekauskė, R. Vargalytė. 

3 prioritetas. 

Rajono 

metodinių 

būrelių 

pirmininkai 

Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

29 13.30 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis susirinkimas. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė L. Pleinienė. 

3 prioritetas. 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Telšių „Kranto“ 

progimnazija 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

  KITA 

 

Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A1, B1, A2.1). 

3 prioritetas. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

Paroda veiks visą 

mėn. 

Telšių r. dailės ir technologijų mokytojų 

kūrybinių darbų paroda „Išėjau. Būsiu, kai 

grįšiu“. Rengėja – Telšių „Germanto“ 

progimnazijos dailės mokytoja metodininkė J. 

Stulpinienė. 

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+“ 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 

Pagal atskirą 

grafiką  

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninis 

raštingumas?!“ veiklos renginiai. 

3 prioritetas. 

Projekto darbo 

grupės nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Pagal atskirą 

grafiką 

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Stereotipai ir mokslinė fantastika“ 

(Stereo Scifi) darbo grupės pasitarimas.  

,,Stereo Scifi“ 

darbo grupės 

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  
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3 prioritetas. 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

14 8.00  Psichologo užsiėmimai mokiniams pagal 

socialinių įgūdžių programą ,,Tiltai“.  

8 kl. mokiniai  Telšių ,,Germanto“ 

progimnazija 

-  Vitalija Sabeckienė  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

13, 

20, 27 

11.00 Psichologo užsiėmimai mokiniams pagal 

socialinių įgūdžių programą ,,Tiltai“. 

7 kl. mokiniai  Telšių ,,Ateities“ 

progimnazija 

-  Alvyda Beržanskienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

29 14.00 PPT specialistų susitikimas su VšĮ Telšių 

regioninio profesinio mokymo centro 

bendruomene. Tema ,,Mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio 

kryptingumo įvertinimas ir profesinis 

ugdymas“. 

PPT ir VšĮ Telšių 

regioninio 

profesinio 

mokymo centro 

švietimo pagalbos 

specialistai  

VšĮ Telšių 

regioninio 

profesinio mokymo 

centras 

-  Lina Vičkačkienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

30  14.00  PPT specialistų ir mokyklų VGK pirmininkų 

pasitarimas.  

Mokyklų VGK 

pirmininkai  

Telšių švietimo 

centras  

-  Lina Vičkačkienė 

mob. 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. 

2 prioritetas.  

Tėvai  Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

-  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 

-  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, 

auginančios 

mamos, 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

-  Vitalija Sabeckienė  

mob. 8 604 28049,  

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

socialinę atskirtį 

 

 

 

 

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