Telšių švietimo centro 2016 m. vasario mėn. veiklos planas

TVIRTINU
Direktorė
Rita Vargalytė

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
04 d. 13 val.

05 d. 10 val.

08 d. 11 val.

09 d. 10 val.

11 d.
Laikas derinamas
15 d. 9 val.

17 d. 9.30 val.

11d. 12 val.

19 d. 12 val.

Seminaras „21-ojo amžiaus įgūdžių mokymas anglų kalbos pamokose
(Development 21st Century Skills)“ anglų kalbos mokytojams. Programos
vadovė – Oxford University Press leidyklos atstovė Baltijos šalims M.
Ogorodnikovienė. Telšių švietimo centre. Atsakinga – Telšių ŠC metodininkė A.
Kleivienė, el. p. aldona.kleiviene15@gmail.com
Tarptautinė mokslinė konferencija „Bendrystė ir tarnystė. Žmogus sukurtas
pagal Dievo paveikslą“ Telšių vyskupijos tikybos mokytojams. Programos
vadovė – Telšių vyskupijos Katechetikos centro metodininkė M. Petrauskaitė.
Telšių Žemaitės dramos teatre (Respublikos g. 18). Atsakinga - Telšių ŠC
metodininkė R. Ežerskytė, el. p. ramute.ezerskyte@gmail.com
Seminaras „Mokykime motyvuodami, kurkime muzikuodami. Netradiciniai
muzikinio ugdymo metodai“ ankstyvojo ir pradinio ugdymo muzikos
pedagogams bei pradinių klasių mokytojams, vedantiems muzikos pamokas.
Programos vadovės – Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos vyr.
mokytoja I. Šeduikienė, Kauno Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė
I. Kubiliūnienė. Telšių „Ateities“ pagr. mokykloje (Lygumų g. 47). Atsakinga –
Telšių ŠC metodininkė A. Kleivienė, el.p. aldona.kleiviene15@gmail.com
Konferencija ,,Kompetencijomis ir išmokimu grįstas ugdymas“ pradinio
ugdymo mokytojams. Programos vadovė - Pradinio ugdymo mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė A. Budginienė. Telšių „Kranto“ progimnazijoje.
Atsakinga – Telšių ŠC metodininkė N.Vaičekauskė, el. p.
nijole.vaicekauske@gmail.com
Edukacinė išvyka „Mokyklos veiklos planavimas siekiant ugdymo proceso
valdymo kokybės“ ugdymo įstaigų vadovams į Panevėžio J. Miltinio gimnaziją.
Programos vadovė ir atsakinga – Telšių ŠC direktorė R. Vargalytė, el. p.
vargalyte.rita@gmail.com, registracija iki vasario 4 d.
Seminaras „TMG - tyrinėjimais grįstas mokymas(is)“ (I dalis) gamtos mokslų
ir Telšių „Ateities“ pagr. mokyklos mokytojams. Programos vadovės - Telšių
„Ateities“ pagr. mokyklos fizikos vyresn. mokytoja Z. Dargienė, matematikos
mokytoja metodininkė R. Danėlevičienė. Telšių „Ateities“ pagr. mokykloje.
Atsakinga - Telšių ŠC metodininkė R. Ežerskytė, el. p.
ramute.ezerskyte@gmail.com
Edukacinė išvyka „Badmintono žaidimo mokymas bendrojo lavinimo
mokykloje“ kūno kultūros mokytojams į Mažeikių r. Viekšnių gimnaziją.
Programos vadovas - Mažeikių r. Viekšnių gimnazijos direktorius, kūno kultūros
mokytojas medodininkas R. Gricius. Atsakinga - Telšių ŠC metodininkė R.
Ežerskytė, el. p. ramute.ezerskyte@gmail.com
Paskaita-seminaras „Informacinės technologijos ir modernizacija
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogams. Organizatorius - UAB „Biznio mašinų kompanija“. Telšių
švietimo centre. Atsakinga - Telšių ŠC metodininkė N. Vaičekauskė,
el. p. nijole.vaicekauske@gmail.com
Seminaras „Interpretacijų įvairovė kaip būdas ugdyti aukštesnius gebėjimus
literatūros pamokose: psichoanalizė ir dekonstrukcija" lietuvių kalbos
mokytojams (9-12 kl.). Programos vadovas -Vilniaus universiteto Kauno
humanitarinio fakulteto lektorius, Kauno jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos
mokytojas metodininkas dr. M. Grigaitis. Telšių švietimo centre. Atsakinga –

Telšių ŠC metodininkė R. Ežerskytė, el. p. ramute.ezerskyte@gmail.com
25 d. 12 val.

29 d. 12 val.

03 d. 14 val.

04 d. 10 val.

09 d. 14 val.

11 d. 10 val.

12 d. 10 val.

15 d. 11 val.

18 d. 13.30 val.

23 d. 14 val.

Seminaras „Švietimo įstaigos dokumentų valdymas 2016 metais: naujausių
pakeitimų ir kitų aktualių reikalavimų praktinis taikymas“
vadovams ir kitiems darbuotojams, kurie rengia įstaigos veiklos organizavimo
dokumentus, atsakingiems už jų tvarkymą ir apskaitą, Telšių r. kultūros įstaigų
vadovams. Programos vadovė - Kauno technologijos universiteto doc. dr. V.
Chreptavičienė. Telšių švietimo centre. Atsakinga – Telšių ŠC metodininkė R.
Ežerskytė, el. p. ramute.ezerskyte@gmail.com
Seminaras ,,Standartizuoti testai: nuo tarpdalykinės integracijos, užduočių
gabiems mokiniams iki socialinių įgūdžių formavimo'' gamtos mokslų
mokytojams (biologijos, chemijos, fizikos). Programos vadovės - Šiaulių r.
Gruzdžių gimnazijos biologijos -chemijos mokytoja metodininkė L.
Zdanavičienė, socialinė pedagogė metodininkė R. Veikalienė. Telšių švietimo
centre. Atsakinga – Telšių ŠC metodininkė R. Ežerskytė, el. p.
ramute.ezerskyte@gmail.com
METODINĖ VEIKLA
Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas
dėl „Greitojo teksto rinkimo“ konkurso organizavimo.Telšių „Germanto“ pagr.
mokykloje. Atsakingi - metodinio būrelio pirmininkė K. Vainauskienė, Telšių
ŠC metodininkė R. Ežerskytė, el. p. ramute.ezerskyte@gmail.com
Atviras gerosios patirties renginys 5-6 kl. mokiniams ir anglų kalbos
mokytojams „Spelling bees“. Organizatorės – Telšių „Germanto“ pagr.
mokyklos mokytojos E. Račkauskienė, R. Klemanskienė. Telšių „Germanto“
pagr. mokykloje. Atsakingi – metodinio būrelio pirmininkė L. Šimulienė, Telšių
ŠC metodininkė A. Kleivienė, el. p. aldona.kleiviene15@gmail.com
Anglų kalbos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Telšių Vincento
Borisevičiaus gimnazijoje. Atsakingi – metodinio būrelio pirmininkė L.
Šimulienė, Telšių ŠC metodininkė A. Kleivienė, el. p.
aldona.kleiviene15@gmail.com
Mokyklų bibliotekininkų ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena
„Šiandienos aktualija: kaip skatinti vaikus daugiau skaityti?“. Programos
vadovės – Telšių ,,Ateities” pagr. mokyklos bibliotekininkė V. Kuzienė, lietuvių
kalbos mokytoja R. Kasparavičienė. Telšių ,,Ateities” pagr. mokykloje.
Atsakinga - Telšių ŠC metodininkė N. Vaičekauskė, el. p.
nijole.vaicekauske@gmail.com
Mokyklų pradinio ugdymo metodinių grupių pirmininkų ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų gerosios patirties - apskrito stalo diskusija „Priimto vieningo
priešmokyklinio ugdymo vaiko pasiekimų aprašo veiksmingumas“. Telšių
švietimo centre. Atsakingi – metodinių būrelių pirmininkės A. Budginienė, R.
Klemovienė, Telšių ŠC metodininkė N. Vaičekauskė, el. p.
nijole.vaicekauske@gmail.com
Geografijos mokytojų metodinė diena ,,Gerosios patirties sklaida mokytojas –
mokytojui ”. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. Atsakingi – metodinio
būrelio pirmininkė L. Uosytė, Telšių ŠC metodininkė A. Kleivienė, el.p.
aldona.kleiviene15@gmail.com
Soc. pedagogų metodinio būrelio tarybos narių pasitarimas. Telšių
Naujamiesčio mokykloje. Atsakingi – metodinio būrelio pirmininkė R.
Jurevičiūtė, Telšių ŠC metodininkė R. Ežerskytė, el. p.
ramute.ezerskyte@gmail.com
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio gerosios patirties apskrito stalo diskusija „Pasiekimų aprašas – vaiko gebėjimų atspindys” . Telšių
švietimo centre. Atsakingi – Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui M. Monstienė, Telšių ŠC metodininkė N. Vaičekauskė, el.

26 d. 14 val.

Nuo 15 d.
12 d. 14 val.
ekspozicijos
rengimas

p. el. p. nijole.vaicekauske@gmail.com
Šokio mokytojų metodinio būrelio ir pradinių klasių mokytojų, turinčių
šokio pamokas, užsiėmimas „Fotografijų parodos „Tau, mano mieste“ ir
„Etnopopietės „Skrynios paslaptys“ aptarimas“. Telšių švietimo centre.
Atsakingi – metodinio būrelio pirmininkė J. Valatkienė, Telšių ŠC metodininkė
A. Kleivienė, el.p. aldona.kleiviene15@gmail.com
KITA VEIKLA
Šokio mokytojų metodinio būrelio fotografijų paroda „Tau, mano mieste!“
Telšių švietimo centre. Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J. Valatkienė,
Telšių ŠC metodininkė A. Kleivienė, el. p. aldona.kleiviene15@gmail.com

atskirą Užsienio kalbų kursai (anglų k. - įvairių lygių) Telšių rajono bendruomenės
nariams. Telšių švietimo centre. Atsakinga – Telšių ŠC metodininkė A.
Kleivienė, el. p. aldona.kleiviene15@gmail.com
Pagal
atskirą Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus Adult projekto „Motyvacija
augti“ darbo grupės pasitarimas. Telšių švietimo centre. Atsakinga – Telšių ŠC
grafiką
metodininkė A. Kleivienė, el. p. aldona.kleiviene15@gmail.com
KONSULTAVIMAS
24 d. 15 val.
Konsultacija dėl ugdymo proceso organizavimo, iškilusių problemų sprendimo
(tiek organizacijos lygmeniu, tiek individualiai), ruošiant įvairius tyrimus,
įsivertinimą, strateginius dokumentus. Konsultuoja švietimo lyderystės
konsultantas T. Ubartas. Telšių švietimo centre. Atsakinga – Telšių ŠC
metodininkė A. Kleivienė. Registracija iki vasario 22 d. tel. 60 214, mob. 8 614
69 160, el. p. aldona.kleiviene15@gmail.com
25 d. 15 val.
Konsultacija dėl mobiliųjų įrenginių panaudojimo galimybių ugdyme.
Konsultuoja švietimo konsultantas A. Daubaris. Telšių švietimo centre.
Atsakinga – Telšių ŠC metodininkė A. Kleivienė. Registracija iki vasario 22 d.
tel. 60 214, mob. 8 614 69 160, el. p. aldona.kleiviene15@gmail.com
25 d. 15 val.
Konsultacija dėl mokyklų veiklos įsivertinimo ir veiklos tobulinimo.
Konsultuoja mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė
A. Vilkaitė. Atsakinga – Telšių ŠC metodininkė A. Kleivienė. Registracija iki
vasario 22 d tel. 60 214, mob. 8 614 69 160, el.p.aldona.kleiviene15@gmail.com
25 d. 15.30 val.
Konsultacija dėl darbo su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis ir mobiliaisiais
įrankių komplektais. Konsultuoja švietimo konsultantas S. Baliutavičius.
Atsakinga – Telšių ŠC metodininkė A. Kleivienė. Registracija iki vasario 22 d
tel. 60 214, mob. 8 614 69 160, el. p. aldona.kleiviene15@gmail.com
25 d. 15 val.
Konsultacija dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimo.
Konsultuoja programų vertinimo ekspertė A. Kleivienė. Telšių švietimo centre.
Registracija iki vasario 22 d. tel. 60 214, mob. 8 614 69 160, el.p.
aldona.kleiviene15@gmail.com
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programą
01 d. 11.45 val.
„Tiltai‘‘ ,,Pradedame“ Telšių r. Eigirdžių pagr. mokyklos 6-7 kl. mokiniams.
Eigirdžių pagr. mokykloje. Atsakinga – Telšių ŠC PPT skyriaus psichologė
V. Sabeckienė, el. p. sabeckiene6@gmail.com
Paskaita „Mokymosi motyvacijos skatinimas“ Telšių r. Luokės gimnazijos
03 d. 13.00 val.
mokinių tėvams. Luokės gimnazijoje. Atsakinga – Telšių ŠC PPT skyriaus
psichologo asistentė A. Beržanskienė, el. p. alvyda.beržanskienė@gmail.co
Paskaita ,,Vaikų auklėjimo klaidos“ Telšių l./d. ,,Saulutė“ vaikų tėvams. L./d.
04 d. 17 val.
„Saulutė“. Atsakinga - Telšių ŠC PPT skyriaus psichologė V. Sabeckienė, el. p.
sabeckiene6@gmail.com
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programą
05 d. 12.45 val.
„Tiltai‘‘ Telšių „Germanto“ pagr. mokyklos 8 kl. mokiniams. „Germanto“ pagr.
m-kloje. Atsakinga – Telšių ŠC PPT skyriaus psichologė V. Sabeckienė, el. p.
Pagal
grafiką

sabeckiene6@gmail.com

08 d. 11.45 val.

12 d. 12.45 val.

19 d. 12.45 val.

22 d. 11.45 val.

29 d. 11.45 val.

Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai‘‘ ,,Ekstremalų tiltas“ Telšių raj. Eigirdžių pagr. mokyklos 6-7 kl.
mokiniams. Eigirdžių pagr. m-kloje. Atsakinga – Telšių ŠC PPT skyriaus
psichologė V. Sabeckienė, el. p. sabeckiene6@gmail.com
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai‘‘ Telšių „Germanto“ pagr. mokyklos 8 kl. mokiniams. „Germanto“ pagr.
mokykloje. Atsakinga – Telšių ŠC PPT skyriaus psichologė V. Sabeckienė, el.
p. sabeckiene6@gmail.com
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai‘‘ Telšių „Germanto“ pagr. mokyklos 8 kl. mokiniams. „Germanto“ pagr.
mokykloje. Atsakinga – Telšių ŠC PPT skyriaus psichologė V. Sabeckienė, el.
p. sabeckiene6@gmail.com
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai‘‘ ,,Tyrėjų tiltas I d.“ Telšių r. Eigirdžių pagr. mokyklos 6-7 kl.
mokiniams. Eigirdžių pagr. m-kloje. Atsakinga – Telšių ŠC PPT skyriaus
psichologė V. Sabeckienė, el. p. sabeckiene6@gmail.com
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Tiltai‘‘ ,,Tyrėjų tiltas II d.“ Telšių r. Eigirdžių pagr. mokyklos 6-7 kl.
mokiniams. Eigirdžių pagr. m-kloje. Atsakinga – Telšių ŠC PPT skyriaus
psichologė V. Sabeckienė, el. p. sabeckiene6@gmail.com

SUDERINTA
Telšių r. savivaldybės švietimo, kultūros,
sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja
Danutė Mažeikienė
2016-01-28
Išsamesnės informacijos teirautis ir registruotis į seminarus, kursus ir kitus renginius tel.: (8 444) 60 214, 60 213, 8
614 69 160, el. p. tsc3@zebra.lt, rita.vargalyte@zebra.lt, ramute.ezerskyte@zebra.lt ,
aldona.kleiviene@zebra.lt , nijole.vaicekauske@zebra.lt , PPT skyriaus tel. 860428049, el. p.
tarvainiene.jadze@gmail.com

