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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 

04 12.00 Seminaras „Archyvinių dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos reforma  švietimo įstaigose nuo 2020 metų 

sausio 1 d.: nauji reikalavimai ir jų praktinis taikymas“. 

Lektorė – prof. dr. V. Chreptavičienė. 

3 prioritetas. 

Biudžetinių įstaigų 

raštinių 

administratorės 

(švietimo, kultūros ir 

kt.) 

Telšių švietimo 

centras 

32 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

17–21 10.00 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa (60 akad. val.) tęsinys. Lektorės – Telšių 

ŠC PPT skyriaus spec. pedagogės logopedės V. 

Bidvienė, V. Lukošienė, psichologės V. 

Sabeckienė,  A. Beržanskienė. 

1 prioritetas. 

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

gimnazijos, Telšių 

„Germanto“ 

progimnazijos ir 

kiti pedagogai  

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

gimnazija, Telšių 

„Germanto“ 

progimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt  
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 METODINĖ VEIKLA 

 

04 13.00 Psichologų metodinio būrelio narių metodinė 

išvyka į Telšių r. Varnių M. Valančiaus gimnaziją. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė V. 

Sabeckienė.  

3 prioritetas. 

Psichologų 

metodinio būrelio 

nariai 

Varnių M. 

Valančiaus 

gimnazija.   

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

05 14.30 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė G. Jankauskaitė. 

3 prioritetas. 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

05 14.00 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė E. Račkauskienė. 

3 prioritetas. 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

06 14.00 Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui metodinio būrelio susirinkimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė R. 

Lukauskienė. 

3 prioritetas. 

Ikimokyklinių 

įstaigų direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Telšių švietimo 

centras 

- Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el.p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

06 14.00 Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė A. Jokubauskienė. 

3 prioritetas. 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

10 14.30 Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakingas – metodinio būrelio 

pirmininkas T. Gaurylius  

3 prioritetas. 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

11 13.00 Soc. pedagogų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė L. Paulauskė. 

3 prioritetas. 

Tarybos nariai Telšių „Ateities“ 

progimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

11 14.00 Spec. pedagogų-logopedų metodinio būrelio 

susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė V. Vidmantienė. 

3 prioritetas. 

Spec. pedagogai-

logopedai 

Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

12 14.30 Matematikos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė – A. Streckienė. 

3 prioritetas.   

Tarybos nariai Telšių „Atžalyno“ 

progimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

13 14.30 Biologijos mokytojų metodinio būrelio tarybos ir 

fizikos bei chemijos būrelių pirmininkų pasitarimas. 

Tarybos nariai, 

fizikos ir 

Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  
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Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė D. 

Kurlienė. 

3 prioritetas.  

chemijos 

mokytojų 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

17 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 

 

17 9.30 Technologijų mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė J. Martinkienė. 

3 prioritetas. 

Tarybos nariai Telšių „Atžalyno“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

18 10.00 Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė A. Šviežikienė. 

3 prioritetas. 

Geografijos 

mokytojai 

Telšių Žemaitės 

gimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

19 10.00 Šokių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė I. 

Budginienė. 

3 prioritetas. 

Šokių mokytojai Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

20 12.00 Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

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 

 

20  10.00 Tikybos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė K. Dargevičienė. 

3 prioritetas. 

Tarybos nariai Telšių Katedros 

parapijos namai 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

24 14.30 Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė L. 

Kaziukonė. 

3 prioritetas. 

Dailės mokytojai Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

25 14.00 Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė A. Vaičiulienė. 

3 prioritetas 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

26 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 
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27 15.30 Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė G. 

Piktužytė.  

3 prioritetas. 

Istorijos 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

-  Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Data 

derina

ma 

 Metodinė išvyka „Patirtinio ugdymo diegimas 

Akmenės r. mokyklose“. Atsakinga – Telšių r. 

Luokės V. Kleivos gimnazijos direktorė R. 

Buivydienė. 

3 prioritetas. 

Telšių r. Luokės 

V. Kleivos 

gimnazijos 

pedagogai 

Akmenės r. 

mokyklos 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

  KITA 

 

Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A1, A 2.1, B1.2). 

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. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos 

moksleivių tėvų fotografijos paroda „Ir aš visa 

tenai“. Rengėja – Telšių r. Varnių Motiejaus 

Valančiaus gimnazijos dailės mokytoja 

metodininkė A. Kačinauskienė. 

3 prioritetas. 

Pedagogai, Telšių 

r. bendruomenės 

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

11-12 Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninis 

raštingumas?!“ partnerių susitikimas Eupen 

(Belgija). 

3 prioritetas. 

Projekto dalyviai Eupen  

(Belgija) 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@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 „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  

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Visą mėnesį paskirtu 

laiku  

 Pirminiai ar/ir pakartotinių mokinių/vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai. 

 

Mokiniai  Pedagoginė 

psichologinė tarnyba  

  

 PPT specialistai, 

tel. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 
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Visą mėnesį  

su klientu suderintu 

laiku  

Pedagoginis  psichologinis konsultavimas.  Mokiniai, tėvai, 

pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

 

- PPT specialistai, 

tel. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

03,10,24 14.00 Psichologo užsiėmimai mokiniams pagal 

socialinių įgūdžių programą ,,Tiltai“.  

8 kl. mokiniai  Telšių ,,Ateities“ 

progimnazija 

-  Alvyda Beržanskienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

12 13.00 Pedagoginė konsultacija ikimokyklinio ugdymo 

mokytojams ,,Kaip atpažinti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintį vaiką“.  

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai  

Telšių l.-d. 

,,Berželis“ 

-  Violeta Bidvienė, 

tel. 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, patiriančios 

socialinę atskirtį. 

Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

-  Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 
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