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1. Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį. 

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/mokymo procesui ir švietimo įstaigai 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 

 

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO RENGINIAI 
 

 

03–30 Laikas 

derinamas 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo programos 

mokymai. Lektorius – Telšių r. Varnių M. 

Valančiaus gimnazijos IT vyr. mokytojas 

metodininkas K. Mačernis.  

1 prioritetas. 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu Kaina 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 

03, 10 13.00 Ilgalaikės  programos „Socialinis emocinis 

ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ II-o 

modulio „Vaikų su specialiaisiais poreikiais 

ugdymas“ seminaras „Pagalba vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“. 
Lektorė – VšĮ „Paramos vaikams centro“ 

psichologė A. Jurkšaitė. 

I prioritetas 

Telšių r. 

švietimo įstaigų, 

teikiančių 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą, 

mokytojai, 

Nuotoliniu būdu 25,00 € Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
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programos 

dalyviai 

03,10 16.00 Ilgalaikės programos „Gamtamoksliniais 

tyrimais grįstas mokymas(is)“ I-o modulio 

„Tiriamieji darbai, taikant išmaniąsias 

programėles ir išmaniuosius įrankius“ 

mokymai.  Lektorė – Lietuvos  mokinių 

neformaliojo švietimo centro mokytoja 

metodininkė, edukatorė, tyrėja J. Baniukevič. 

1 prioritetas. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

(biologijos, 

chemijos, 

fizikos) 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 

06 15.00 Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymas 

šiuolaikinėje muzikos pamokoje. Inovatyvūs 

mokymo būdai bei metodai“ I-o modulio 

„Sėkminga muzikos pamoka su IKT“  

kolegialaus mokymosi užsiėmimas „Dvidešimt 

idėjų 2021 m. muzikiniam ugdymui“ (II d.). 

Lektorės – muzikos mokytoja metodininkė A. 

Šlajienė, vyr. mokytoja D. Vėlavičienė.  

1 prioritetas. 

Muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

06, 13, 

20, 27 
(pasirin
ktinai) 

9.00 Seminaras „Viešieji pirkimai: paprastai“. 

Lektorius – UAB „Pokyčių valdymas“ 

direktorius T. Vasiliauskas. 

1 prioritetas. 

Asmenys, 

atsakingi už 

viešųjų pirkimų 

vykdymą 

Nuotoliniu būdu 70,00 € Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

10 13.00 „Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai 

saugos ir sveikatos klausimais“. Lektorė – 

UAB „Verslo aljansas“ mokymų vadovė.   

3 prioritetas. 

Visi 

pageidaujantys 

Nuotoliniu būdu 13,80 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 

    12 14.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė anglų kalbos 

pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. 

Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei 

metodai“ I-o modulio „Atvirkščios pamokos 

metodas“ refleksija.  Moderatorė – metodinio 

būrelio pirmininkė, Telšių Žemaitės gimnazijos 

mokytoja metodininkė R. Blaževičienė. 

1 prioritetas.   

Anglų kalbos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt


12,  

19  

11.00 

13.00 
Ilgalaikės programos „Vadovavimo ugdymui(si) 

kelias geros mokyklos link“ I-o modulio seminaras 

„Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi -  

praktinė patirtis“. 

Lektorė -  D. Liumparienė, Ukmergės 

Dukstynos pagrindinės mokyklos direktorė, 

vadybos ekspertė, mokyklų vadovų mentorė, 

vadovaujanti mokyklų veiklos kokybės išorės 

vertintoja NMVA. 

3 prioritetas. 

Ugdymo įstaigų 

vadovai ir jų 

pavaduotojai 

Nuotoliniu būdu 80,00 € Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

14, 24, 

31 

Laikas 

derinamas 
Ilgalaikės programos „Asmens pasiekimų ir 

pažangos stebėjimas, ugdymo diferencijavimas, 

personalizavimas  ir individualizavimas bei 

brandžios asmenybės ugdymas mokykloje“ II-o 

modulio „Ugdymo diferencijavimas, 

personalizavimas ir individualizavimas” 

užsiėmimai. Lektorė – švietimo ekspertė-

konsultantė R. Dudzinskienė. 

1 prioritetas. 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu Kaina 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 

18 9.00 Seminaras „Projektų rengimas“. Lektorė – 

Lietuvos kultūros tarybos projektų vertinimo 

ekspertė E. Prakapene. 

1 prioritetas. 

Telšių r. 

kultūros įstaigų 

darbuotojams 

Nuotoliniu būdu 11,00 € Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

20 15.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė fizinio  

ugdymo pamoka“ gerosios patirties užsiėmimas  

„Integruota fizinio ugdymo pamoka su 

geografija“. Lektorė –  Telšių „Atžalyno“ 

progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja 

metodininkė L. Jankauskienė. 

1 prioritetas.   

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 

20 

 

 

 

  

13.00 

 

 

 

 

Ilgalaikės programos „Mokinių pasiekimų ir 

asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas bei 

vertinimas“ II-o modulio seminaras „Darbas 

su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais 

mokiniais". Lektorė – J. Karvelienė, 

psichologė-psichoterapeutė.  

1 prioritetas.   

Telšių 

Naujamiesčio 

mokyklos 

bendruomenė 

Telšių 

Naujamiesčio 

mokykla 

Kaina 

priklausys 

nuo grupės 

dydžio 

Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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24 10.00 Ilgalaikės programos „Vadovavimo 

ugdymui(si) kelias geros mokyklos link“ II-o 

modulio seminaras „Asmens duomenų 

apsauga švietimo įstaigose: dažniausiai 

pasitaikančios klaidos“. Lektorė - VGTU 

profesorė, dr. V. Chreptavičienė. 

3 prioritetas. 

Ugdymo įstaigų 

vadovai, 

atsakingi už 

duomenų 

apsaugą 

Nuotoliniu būdu 32 € Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt   

 

 METODINĖ VEIKLA 
 

04 14.00 Soc. pedagogų gerosios patirties užsiėmimas: 

„Psichologiniai iššūkiai mokytojams, 

mokiniams ir tėvams nuotolinio darbo metu“, 

lektorė –Telšių r. Viešvėnų pagr. m-klos soc. 

pedagogė E. Barsienė;  

„Soc. pedagago darbas su spec. poreikių 

vaikais“,  lektorė –Telšių Naujamiesčio 

mokyklos soc. pedagogė G. Jachimovič. 

Atsakingas – metodinio būrelio pirmininkas V. 

Dargužis. 

Socialiniai 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 

06 15.00 Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

kolegialaus mokymo(si) užsiėmimas „Reflectus 

– į pagalbą mokytojui ir mokiniui“ (Telšių 

„Džiugo“ gimnazijos mokytojos metodininkės 

R. Vidrinskienės geroji patirtis).  

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė A. 

Daukantienė. 

Rusų kalbos 

mokytojai  

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

11 13.00 Telšių rajono pradinių klasių mokinių 

virtuali STEAM konferencija ir virtuali 

mokytojų apskrito stalo diskusija. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė S. 

Liaudanskienė. 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

19 14.00 Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų 

kolegialaus mokymo(si) užsiėmimas „Profesinė 

partnerystė, bendravimas ir 

bendradarbiavimas“. Atsakinga – Telšių 

„Germanto“ progimnazijos bibliotekininkė S. 

Vilčinskienė. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
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28 10.00 Spec. pedagogų-logopedų gerosios patirties 

užsiėmimų baigiamasis renginys „Mano sėkmė 

– metodai, padedantys ugdyti bendrąsias 

kompetencijas“. Atsakinga – spec. pedagogų ir 

logopedų metodinio būrelio taryba. 

Spec. pedagogai 

logopedai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 

 

  KITA 
 

Pagal atskirą 

grafiką 

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninis 

raštingumas?!“ veiklos renginiai.   

3 prioritetas. 

Projekto 

dalyviai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Visą gegužės 

mėnesį 

Telšių rajono mokinių dailės olimpiados 

kūrybinių darbų paroda. 

 

Bendruomenės 

nariai 

Telšių parodų 

salė 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

Nuo gegužės  Telšių rajono mokinių technologijų 

olimpiados kūrybinių darbų paroda. 

 

Bendruomenės 

nariai 

Telšių apskrities 

foje 

 Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Visą mėnesį  

su klientu suderintu 

laiku ir būdu 

(kontaktinis arba 

nuotolinis) 

Pedagoginis  psichologinis konsultavimas.  Mokiniai, tėvai, 

pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

- PPT psichologai  

tel. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

Kiekvieną mėnesio 

pirmadienį  

nuo 16.00 iki 18.00 

(būtina išankstinė 

registracija) 

Konsultacijos tėvams, auginantiems vaikus, 

turinčius ankstyvojo amžiaus raidos, 

mokymosi, aktyvumo ir dėmesio, autizmo 

spektro sutrikimų. 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

-  Vilma Lukošienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

 

Kiekvieną mėnesio 

trečiadienį 

nuo 17.00 iki 

18.30. 

(būtina išankstinė 

registracija) 

Psichologo konsultacijos tėvams, kurie vieni 

augina vaiką(-us)  ,,Auginu vienas“.  

 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

-  Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  
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Kiekvieną mėnesio 

antradienį 

nuo 17.30 iki 18.30  

(būtina išankstinė 

registracija) 

Konsultacijos ir(ar) grupės užsiėmimai 

ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams pagal 

‚,Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo 

programą“.  

 

Tėvai, auginantys 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikus 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

 

-  Jurgita Paulauskienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

Kiekvieną mėnesio  

pirmadienį ir 

trečiadienį nuo 

15.00 iki 17.00 

(būtina išankstinė 

registracija) 

Logopedo konsultacijos vaikų kalbos, 

komunikacijos gebėjimų ir ugdymo 

klausimais.  

 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu būdu 

 

-  Elvyra Noreikienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

Kiekvieną 

penktadienį nuo 10 

iki 12 val.  

Tėvystės įgūdžių ugdymas pagal programą 

"Neįtikėtini metai". 

Tėvams, 

auginantiems 3-6 

metų vaikus, 

turinčius elgesio ir 

(ar) emocijų 

sutrikimų 

Nuotoliu būdu 

Zoom platformoje 

-  Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

03, 19, 

26  

Nuo 15 

val. 

Psichologinės konsultacijos ir 

socioedukaciniai užsiėmimai vaikams ir jų 

šeimos nariams.   

Vaikai, tėvai  Žarėnų dienos 

centras,  

Varnių g.1 

Žarėnai  

-  PPT specialistai 

mob. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

12 15.00 Paskaita ,,Prekyba žmonėmis: grėsmė ir 

realybė“. 

Globėjai/rūpintojai Nuotoliu būdu 

Zoom platformoje 

-  Vitalija Sabeckienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  
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