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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 

23 13.00 Gerosios patirties užsiėmimas ,,Ugdymo(si) 

džiaugsmo patirtys ikimokykliniame 

amžiuje“. Lektorės – Telšių l.-d. „Berželis“  

vyr. auklėtojos M. Kęsminienė, R. 

Suprogonienė, auklėtoja M. Kuizinienė.  

(Ilgalaikės programos  „Pedagogo ir ugdytinio 

dermė“ III dalis).  

3 prioritetas. 

Telšių l.-d. 

„Berželis“ pedagogai 

Telšių l.-d. 

„Berželis“  
- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Data 

derina

ma 

 Seminaras „Katalikų tikybos 6 klasės pamokų 

planų, integruotų su informacinėmis 

technologijomis,  pristatymas“. Programos 

vadovė – Telšių vyskupijos katechetikos centro 

metodininkė M. Petrauskaitė. 

 3 prioritetas.        

Telšių r. tikybos 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

3,60 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt  

 METODINĖ VEIKLA 

 

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


02 13.00 

 

 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – Telšių švietimo 

centro metodininkė N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt  

02 13.00 Tikybos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė L. Raudytė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio  

tarybos nariai 

Telšių Katedros 

parapijos namai 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

07 14.00 Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – Telšių švietimo 

centro metodininkė N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

03 15.00 Šokio mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė I. Budginienė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

08 14.00 Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė L. 

Kaziukonė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio  

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

08 14.00 Geografijos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė A. Šviežikienė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

09 14.00 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė E. Račkauskienė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

09 13.00 Soc. pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Atsakinga – Telšių švietimo centro PPT soc. 

pedagogė J. Anglickienė. 

3 prioritetas 

Soc. pedagogai Telšių švietimo 

centras 

- Jolanta Anglickienė 

mob. 8 604 28049, el. p. 

 info.ppt@sctelsiai.lt 

09 15.00 Fizikos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė L. Mušinskienė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių Žemaitės 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

09 15.00 Informacinių technologijų mokytojų 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakingas – 

metodinio būrelio pirmininkas G. Bagdonas. 

3 prioritetas. 

IT mokytojai Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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10  15.00 Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė A. Jokubauskienė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

10 Laikas 

derinamas 
Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė J. Martinkienė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

10 14.00 Biologijos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė J. Stonienė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

10 14.00 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 
metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis 

susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė D. Saplinskienė. 

 3 prioritetas. 

Mokyklų direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Telšių ,,Kranto“ 

progimnazija 

- Rita Vargalytė, tel.  

(8 444) 60 213, el. p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

11 13.00 Ugdymo karjerai mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas 

(pakartotinai). Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė A. Bukinienė. 

3 prioritetas. 

Ugdymo karjerai 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

11 13.30 Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. Atsakinga – Telšių švietimo centro 

metodininkė R. Ežerskytė. 

3 prioritetas. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

14 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinių būrelių tarybų pasitarimas. 

Atsakinga – Telšių švietimo centro metodininkė 

N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Metodinių būrelių 

tarybų nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

15 14.00 Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė N. Činskienė. 

3 prioritetas. 

Muzikos mokytojai Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

15 15.00 Matematikos mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – Telšių švietimo 

centro metodininkė R. Ežerskytė. 

3 prioritetas. 

Metodinio būrelio 

tarybos nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

17 14.00 Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

užsiėmimas-paskaita „Suomijos švietimo sistemos 

Istorijos mokytojai Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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ypatumai. G. Piktužytės patirtis“. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė I. Kunšteinienė. 

3 prioritetas. 

17 14.00 Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų 

metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis 

susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė R. Lukauskienė. 

 3 prioritetas. 

Ikimokyklinių įstaigų 

direktorių 

pavaduotojai  

Telšių švietimo 

centras 

- Rita Vargalytė, tel.  

(8 444) 60 213, el. p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

22 13.00 Psichologų metodinio būrelio susirinkimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė V. 

Sabeckienė. 

3 prioritetas. 

Mokyklų psichologai Telšių švietimo 

centro PPT 

skyrius 

- Vitalija Sabeckienė 

 mob. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

24 14.00 Spec. pedagogų-logopedų metodinio būrelio 

pasitarimas. Atsakinga – Telšių švietimo centro 

PPT spec. pedagogė R. Stulpinienė. 

3 prioritetas. 

Spec. pedagogai-

logopedai 

Telšių švietimo 

centras 

- Reda Stulpinienė 

mob. 8 604 28049, el. p. 

 info.ppt@sctelsiai.ltt  

 

24 13.00 Ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga –

metodinio būrelio pirmininkė L. Leinartienė. 

 3 prioritetas. 

Ikimokyklinių įstaigų 

vadovai  

Telšių švietimo 

centras 

- Rita Vargalytė, tel.  

(8 444) 60 213, el. p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

  KITA 

 
Visą mėnesį Dailės mokytojos Aušros Sirutienės tapybos 

darbų paroda. 

Telšių r. 

bendruomenė 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

8 d. 15 val. Pasitarimas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 

įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje 

2018-2019 metais“. Atsakinga – Telšių švietimo 

centro metodininkė N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

institucijų, vykdančių 

suaugusiųjų švietimą, 

atstovai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt  

16 d. 14 val. Apskritojo stalo diskusija „Savanorystė 

suaugusiųjų švietime – Italijos patirtis“.  

(Programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 

KA1 projekto „Konsorciumo narių neformalaus 

švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, 

remiantis Italijos patirtimi“ sklaida.) 

Atsakinga – Telšių švietimo centro metodininkė 

N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Telšių TAU atstovai Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
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Mokymų pradžia 

numatoma sausio 

29 d.  

Registracija į užsienio kalbų (anglų, vokiečių) 

mokymus.  

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 „Atvira ir liberali bendruomenė: 

iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ 

(„Oplico“) darbo grupės pasitarimas. 

3 prioritetas. 

,,Oplico“ darbo 

grupės 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 „Stereotipai ir mokslinė fantastika“ 

(„Stereo Scifi“) darbo grupės pasitarimas. 

3 prioritetas. 

,,Stereo Scifi“ darbo 

grupės 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 „Rekomendacijos dėl suaugusiųjų 

mokyme įgytų kompetencijų patvirtinimo 

Europoje“ („Revalue“) darbo grupės 

pasitarimas.  

3 prioritetas. 

,,Revalue“ darbo 

grupės nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Rita Vargalytė, tel.  

(8 444) 60 213, el. p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

10 8.00 Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių 

įgūdžių ugdymo programą „Tiltai“/Gelbėtojų 

tiltas II“. 

1 prioritetas. 

8 kl. mokiniai Telšių 

„Germanto“ 

progimnazija 

-  Vitalija Sabeckienė 

 mob. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

17 8.00 Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių 

įgūdžių ugdymo programą „Tiltai“/Diplomatų 

tiltas“. 

1 prioritetas. 

8 kl. mokiniai Telšių 

„Germanto“ 

progimnazija 

-  Vitalija Sabeckienė 

 mob. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

17 18.00  PPT psichologo susitikimas su Telšių r. Tryškių 

Lazdynų Pelėdos gimnazijos priešmokyklinės 

grupės ir pradinių klasių mokinių tėvų 

bendruomene. Paskaita „Vaikų netinkamo elgesio 

priežastys“.  

1 prioritetas. 

Telšių r. Tryškių 

Lazdynų Pelėdos 

gimnazijos mokinių 

tėvai 

Telšių r. Tryškių 

Lazdynų Pelėdos 

gimnazija 

-  Vitalija Sabeckienė 

 mob. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

28 15.00 Psichologinių problemų prevencijos užsiėmimas 

su VšĮ ,,Kurkime vaikams rytojų“ globotiniais. 

1 prioritetas. 

VšĮ ,,Kurkime 

vaikams rytojų“ 

globotiniai 

pgl. VšĮ 

,,Kurkime 

vaikams rytojų“ 

pageidavimą  

-  Vitalija Sabeckienė, 

Alvyda Beržanskienė 

mob. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

Pagal atskirą 

grafiką ir 

suderintą laiką   

PPT specialiojo pedagogo veikla rajono 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. 

 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

turintys vidutinius ir 

didelius 

Ikimokyklinio 

ugdymo  

įstaigose/PPT 

- Reda Stulpinienė  

mob. 8 604 28049, el. p  

 info.ppt@sctelsiai.lt   
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Pažintinių procesų lavinimo užsiėmimai – 

korekcinės pratybos PPT ikimokyklinio amžiaus 

vaikams. 

specialiuosius 

ugdymosi poreikius 

Pagal atskirą 

grafiką ir 

suderintą laiką   

PPT socialinio pedagogo veikla rajono 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

turintys vidutinius ir 

didelius 

specialiuosius 

ugdymosi poreikius 

Ikimokyklinio 

ugdymo  

įstaigose/PPT 

 

- Jolanta Anglickienė 

mob. 8 604 28049, el. p. 

 info.ppt@sctelsiai.lt   

 

 

 

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