TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2019 M. VASARIO 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

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
05

10.00

05, 07,
22

13.00

13

10.30

Seminaras „Katalikų tikybos 6 klasės pamokų
planų, integruotų su informacinėmis
technologijomis, pristatymas“. Programos
vadovė – Telšių vyskupijos katechetikos centro
metodininkė M. Petrauskaitė.
3 prioritetas.
Seminaras (18 akad. val.) „Užgavėnių šventės

tradicijos ir papročiai bei jų pritaikymas
etninės
kultūros
ugdymo
procese“.
Programos vadovė – folkloristė, vaikų folkloro
ansamblio
,,Čiučiuruks“
vadovė
R.
Macijauskienė.

Mažeikių, Akmenės
ir Skuodo r. tikybos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

3,60 €

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

Dailės,
technologijų,
ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
pedagogai, kultūros
darbuotojai

Telšių kultūros
centras
(Katedros a. 1)

18,40 €

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

Muzikos mokyklos
mokytojai

Telšių muzikos
mokykla

0,90 €

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

3 prioritetas.

Seminaras „Pedagogo vaidmuo ir naujo
repertuaro svarba ugdant jaunuosius
pianistus”. Programos vadovės – Kauno 1osios
muzikos
mokyklos
mokytoja

metodininkė N. Dainelytė ir Telšių muzikos
mokyklos vyr. mokytoja A. Bielskutė.
3 prioritetas.
18

12.00

18–22

9.00

19

10.00

Telšių l.-d.
„Mastis“

13,80 €

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

Telšių švietimo
centras

-

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

Mokyklų
bibliotekininkai,
lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojai
Telšių
Naujamiesčio
mokyklos
pedagogai

Telšių „Ateities“
progimnazija

0,90 €

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

Telšių
Naujamiesčio
mokykla

0,90 €

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

Dailės ir
technologijų
mokytojai

Šilutės meno
mokykla

Mokestis
priklausys
nuo dalyvių
skaičiaus

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

Seminaras „Psichologinis tvirtumas ir Muzikos mokytojai
psichologiniai įgūdžiai: jų svarba bei
panaudojimas ugdymo procese“. Programos
vadovė – Londono karališkojo koledžo
magistrė D. Vaitkutė.
1 prioritetas.
Pedagogai, kurie
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
buvo užsiregistravę
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo
kursų programa . Lektorės – Telšių ŠC PPT
į I dalį
skyriaus spec. pedagogė logopedė V.
Bidvienė, psichologė V. Sabeckienė,
psichologo asistentė A. Beržanskienė.
1 prioritetas.

Konferencija „Motyvavimas skaityti –
knygos turinio aktualizavimas“.
Atsakinga – Telšių „Ateities“ progimnazijos
bibliotekos vedėja V. Kuzienė.
3 prioritetas.

19

10.00

20

Išvykstama
nuo TŠC.
Apie
išvykimo
laiką –
papildoma
informacija

Seminaras ,,Smurto ir patyčių prevencija
mokykloje“. Programos vadovė – Telšių
švietimo centro PPT psichologo asistentė A.
Beržanskienė.
1 prioritetas.
Edukacinė išvyka „Popieriaus masės
technikos ir interpretacijos bei jų
pritaikymo galimybės formaliojo ir
neformaliojo ugdymo veikloje“. Lektorė Šilutės meno mokyklos dailės mokytoja
metodininkė D. Nognienė.
(Ši išvyka – 20 akad. val. kvalifikacijos
tobulinimo programos „Pedagogų profesinių
kompetencijų plėtojimas per kolegialų mokymąsi:
šiuolaikiškos dailės technikos, interpretacijos ir
meno terapijos metodai“ I d.)
3 prioritetas.

20

10.00

22

10.00

25-26

10.00

26

10.00

Seminaras (12 ak.val.) „Pradinių klasių
mokinių mokymosi motyvacijos
skatinimas, taikant IKT išteklius“.
Programos vadovė – Telšių „Ateities“
progimnazijos pradinių klasių mokytoja
metodininkė I. Bružienė.
3 prioritetas.
Seminaras „Patyriminis mokymas ir
metodai geografijoje bei jų pritaikymas
ugdymo procese“. Lektorė - Telšių Vincento
Borisevičiaus gimnazijos geografijos
mokytoja ekspertė L. Uosytė.
(Šis seminaras – 20 akad. val. kvalifikacijos
tobulinimo programos „Patyriminis ugdymas
– šiuolaikiško ugdymo pagrindas. Telšių r.
geografijos mokytojų patirtis“ I d.)

Pradinio ugdymo
mokytojai

Telšių švietimo
centras

4,80 €

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

Geografijos
mokytojai

Telšių V.
Borisevičiaus
gimnazija

10,80 €

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

Švietimo įstaigų
vadovai,
pedagogai,
asmenys
ketinantys tapti
švietimo įstaigų
vadovais
Kretingos r. ir
Palangos sav.
tikybos mokytojai

Telšių švietimo
centras

96,00 €

Rita Vargalytė, tel.
(8 444)60213, el. p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

VšĮ Kretingos
Pranciškonų
gimnazija, (J.
Pabrėžos g. 4
Kretinga)

0,90 €

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

Telšių švietimo
centras

-

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

3 prioritetas.

Kvalifikacijos tobulinimo programos (40
akad. val.) ,,Pokyčių valdymas ugdymo
procese“ I-oji sesija. Lektorės – Klaipėdos
Varpo gimnazijos direktorė R. Mašurinienė,
Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“
direktorė A. Plytninkaitė.
3 prioritetas.
Seminaras „Katalikų tikybos 6 klasės
pamokų planų, integruotų su
informacinėmis technologijomis,
pristatymas“. Programos vadovė – Telšių
vyskupijos Katechetikos centro metodininkė
M. Petrauskaitė.
3 prioritetas.

METODINĖ VEIKLA
01

14.00

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio
tarybos narių pasitarimas. Atsakingas –
metodinio būrelio pirmininkas T. Gaurylius.
3 prioritetas.

Būrelio tarybos
nariai

04

15.00

04

13.00

05

14.00

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų
metodinio būrelio tarybos pasitarimas.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė G.
Jankauskaitė.
3 prioritetas.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio būrelio tarybos
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Nagienė.
3 prioritetas.
Specialiųjų pedagogų-logopedų metodinio
būrelio tarybos narių pasitarimas. Atsakinga –
metodinio būrelio pirmininkė R. Stulpinienė.

Metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių švietimo
centras

-

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

Metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

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

Metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių „Kranto“
progimnazija

-

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

IT mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

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

Būrelio nariai

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

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

Telšių l.-d.
„Berželis“
pedagogai

Telšių l.-d.
„Berželis“

-

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

Ikimokyklinio
muzikinio ugdymo
pedagogai

Telšių l.-d.
„Mastis“

-

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

3 prioritetas.

05

13.00

13

14.30

19

13.00

Technologijų mokytojų metodinio būrelio
tarybos pasitarimas dėl technologijų
olimpiados. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Martinkienė.
3 prioritetas.

Informacinių technologijų mokytojų
susirinkimas. Atsakingas – metodinio būrelio
pirmininkas G. Bagdonas.
3 prioritetas.
Psichologų metodinio būrelio narių
susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė V. Sabeckienė.
3 prioritetas.

20

13.00

21

13.00

Gerosios patirties užsiėmimas ,,Ugdymo(si)
džiaugsmo patirtys ikimokykliniame
amžiuje“. Lektorės – Telšių l.-d. „Berželis“
auklėtoja metodininkė S. Balčiūnienė, vyr.
auklėtoja V. Tamušauskė, auklėtoja A.
Šalkauskienė. (Ilgalaikės programos
„Pedagogo ir ugdytinio dermė“ VI dalis).
3 prioritetas.
Muzikos mokytojų metodinio būrelio
užsiėmimas dėl ikimokyklinio muzikinio

27

15.00

Data
tikslin
ama

ugdymo planavimo. Atsakinga – metodinio
būrelio pirmininkė N. Činskienė.
Šokių mokytojų metodinio būrelio praktinis
užsiėmimas. Mokytojų D. Dacienės, R.
Laurinavičienės, R. Gustienės geroji patirtis.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė I.
Budginienė.
3 prioritetas.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų gerosios
patirties užsiėmimas-praktikumas „Kaip
rengti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo
programą?“. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė L. Leinartienė.
3 prioritetas.

Šokių mokytojai,
pradinių klasių
mokytojai

Telšių „Kranto“
progimnazija

-

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

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
vadovai

Telšių švietimo
centras

-

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@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
,,Oplico“ darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

Telšių švietimo
centras

-

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

,,Stereo Scifi“
darbo grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

KITA
Visą mėnesį

Pagal atskirą
grafiką
Pagal atskirą
grafiką

Pagal atskirą
grafiką

Telšių r. Tryškių Lazdynų pelėdos gimnazijos
mokinių dailės darbų paroda „Savastis“.
Rengėja dailės mokytoja metodininkė N.
Statkienė.
Anglų ir lietuvių (kaip užsienio) kalbų
mokymai.
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių
partnerysčių projekto „Atvira ir liberali
bendruomenė: iššūkiai ir galimybės
suaugusiųjų švietimui“ („Oplico) darbo
grupės pasitarimas.
3prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių
partnerysčių projekto „Stereotipai ir
mokslinė fantastika“ („Stereo Scifi“) darbo
grupės pasitarimas.
3 prioritetas.

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

Pagal atskirą
grafiką

01

10.20

01

17.30

07

8.00

18

10.00

Programos „Erasmus+“ strateginių
,,Revalue“ darbo
Telšių švietimo
partnerysčių projekto „Rekomendacijos dėl
grupės nariai
centras
suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų
patvirtinimo Europoje“ („Revalue“) darbo
grupės pasitarimas.
3 prioritetas.
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
PPT psichologo užsiėmimas tema
,,Paauglystė ir Aš“ su 7-8 kl. Telšių r.
Viešvėnų pagrindinės mokyklos mokiniais.
1 prioritetas.
PPT psichologo susitikimas su Telšių
,,Saulėtekio“ pradinės mokyklos tėvų
bendruomene.
1 prioritetas.
Grupiniai užsiėmimai pagal paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programą
„Svajotojų tiltai“.
1 prioritetas.
Atvejo analizė. Grupinis užsiėmimas
socialiniams pedagogams.
1 prioritetas.

7-8 kl. mokiniai

Telšių ,,Saulėtekio“
pradinės mokyklos
tėvų bendruomenė
8 kl. mokiniai

Socialiniai
pedagogai

-

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

Telšių r.
Viešvėnų
pagrindinė
mokykla
Telšių
,,Saulėtekio“
pradinės
mokykla
Telšių
„Germanto“
progimnazija

-

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

-

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

-

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

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

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

PPT psichologo susitikimas su Telšių r.
Telšių r. Tryškių
Telšių r. Tryškių
Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos Lazdynų Pelėdos
Lazdynų
mokinių tėvų bendruomene. Paskaita
gimnazijos
Pelėdos
mokinių tėvai
gimnazija
„Psichologinės pagalba mokykloje“.
1 prioritetas.
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
26

18.00

7, 14,
21, 28

17.00

Tėvų savitarpio pagalbos grupės užsiėmimai.

Tėvai

11, 18

17.00

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

Pedagogai, tėvai

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius
Telšių švietimo
centro PPT
skyrius

-

-

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

13

17.00

Grupinės psichologo konsultacijos.

25

13.00

26

13.00

Psichologinio
švietimo
renginys
Ikimokyklinio
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. ugdymo pedagogai
VšĮ ,,Juoda avis“ paskaita.
Psichologinio švietimo renginys rajono Rajono pagrindinių
pagrindinių mokyklų pedagogams. VšĮ mokyklų pedagogai
,,Juoda avis“ paskaita.
Individualios
psichologo
konsultacijos
Tėvai
tėvams,
auginantiems
ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikus

Pagal
individualiai
sutartą laiką ir
vietą
Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
Pažintinių procesų lavinimo užsiėmimai –
korekcinės pratybos PPT ikimokyklinio
amžiaus vaikams.
PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

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

Tėvai

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

Telšių švietimo
centro PPT
skyrius
Telšių švietimo
centro PPT
skyrius
Telšių švietimo
centro PPT
skyrius
Pagal susitarimą
su klientu

-

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

-

-

-

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

