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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

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
26

9.00

29

10.00

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija
„Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė:
ugdymo (si) džiaugsmo patirtys“ (8 akad.
val.). Programos vadovės – Telšių l.-d.
„Berželis“ direktorė I. Daubarienė,
ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė J. Nagienė.
(Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų
ilgalaikės programos „Patirtinio ugdymo idėjos
ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo
įstaigose“ IV dalis bei Telšių l.-d. „Berželis“
pedagogų ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo
programos „Pedagogo ir ugdytinio emocinė
dermė“ II dalis.)
3 prioritetas.
Seminaras „PenPalsSchools ir kt. IKT įrankių
(Canva, Linoit, Mindmup, Jigsawplanet)

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
vadovai, pedagogai,
švietimo pagalbos
specialistai

Telšių „Džiugo“
gimnazija
(Sedos g. 29)

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Anglų kalbos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

3,60 €

Aldona Kleivienė, tel.

30

12.00

panaudojimas anglų kalbos pamokose“ .
Programos vadovės – Telšių „Germanto“
progimnazijos anglų k. vyr. mokytojos G.
Raudonienė ir R. Klemanskienė.
3 prioritetas.
Gerosios patirties seminaras „Kompiuterinės
programos PowerPoint galimybės švietimo
pagalbos specialisto darbe“. Atsakinga –
specialiųjų pedagogų- logopedų metodinio
būrelio pirmininkė L. Stasiulienė.
3 prioritetas.

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

Telšių švietimo
centras

3,60 €

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

Muzikos mokytojai,
ikimokyklinio
ugdymo muzikos
pedagogai, šokių
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
tarybos nariai
Telšių Naujamiesčio
mokyklos ir
Akmenės r.
Dabikinės Vladimiro
Zubovo mokyklos
pedagogai

Telšių švietimo
centras
Telšių
Naujamiesčio
mokykla

-

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

Technologijų ir
dailės mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Specialieji
pedagogai- logopedai

METODINĖ VEIKLA
10

14.00

11

13.00

12

15

14.00

Muzikos ir šokių mokytojų metodinių būrelių
užsiėmimas „Mokytojo ir mokinio sąveika menų
pamokose: motyvuojantis ir greitas grįžtamasis
ryšys. Ugdymo turinio atnaujinimas“ (pranešėja
– muzikos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė N. Činskienė,). Atsakingi –
metodinių būrelių pirmininkės N. Činskienė, R.
Laurinavičienė.
3 prioritetas.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio
būrelio tarybos pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė R. Klemovienė.
3 prioritetas.
Telšių Naujamiesčio mokyklos ir Akmenės r.
Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos
pedagogų gerosios patirties apskrito stalo
diskusija. Atsakinga – Telšių Naujamiesčio
mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.
Stasiulienė.
3 prioritetas.
Technologijų ir dailės mokytojų metodinių
būrelių užsiėmimas „Mokytojo ir mokinio
sąveika menų pamokose: motyvuojantis ir
greitas grįžtamasis ryšys. Ugdymo turinio
atnaujinimas“ (pranešėja – N. Činskienė, Telšių
r. muzikos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė). Atsakingi – metodinio būrelio
pirmininkės J. Martinkienė, A. Sirutienė.
3 prioritetas.

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

18

14.30

30

9.00

Mokyklų bibliotekininkų metodinė praktinė
konferencija „Bruknelė Daukantui“. Atsakinga –
Telšių r. Viešvėnų pagrindinės mokyklos
bibliotekininkė B. Pocienė.
3 prioritetas.
Telšių ir Skuodo rajonų priešmokyklinio
ugdymo pedagogų gerosios patirties apskrito
stalo diskusija ir atvirų veiklų lankymas tema
„Edukacinės aplinkos įtaka ugdant vaikų
kūrybinę saviraišką: Telšių r. lopšelių
darželių geroji patirtis“. Atsakinga – Telšių l.d. „Mastis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
R. Lukauskienė, priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio būrelio pirmininkė R.
Klemovienė.
3 prioritetas.

Telšių r. mokyklų
bibliotekininkai,
lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojai

Telšių r. Viešvėnų
pagrindinė
mokykla

-

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

Telšių r. ir Skuodo r.
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
Telšių l.-d. „Mastis“,
„Berželis“
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių švietimo
centras,
Telšių l.-d.
„Mastis,
„Berželis“

-

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

KITA
12

14.00

Telšių rajono savivaldybės Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
teikėjų pasitarimas.

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

Telšių rajono
savivaldybės
institucijų, vykdančių
suaugusiųjų švietimą,
atstovai

