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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, 17 15.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė anglų kalbos 

pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. 

Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei 

metodai“ I modulio seminaras „Atvirkščios 

pamokos metodas“. Lektorė – Klaipėdos r. 

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja ekspertė G. Aliulienė. 

1 prioritetas.   

Anglų kalbos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleiviene, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

05, 12, 

19, 26 

Laikas 

derinamas 
Mokymai „Skaitmeninis mokymas ir 

mokymasis. Skaitmeninio turinio kūrimas“ 

pagal ilgalaikę „Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo programą“. 

Lektorius – Telšių r. Viešvėnų mokyklos 

informatikos vyr. mokytojas V. Juknevičius.  

1 prioritetas.   

Telšių r. 

Viešvėnų 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Aldona Kleiviene, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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13.00 Ilgalaikės  programos „Socialinis emocinis 

ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 

val.) I modulio 2 seminaras „IKT įrankių ir 

priemonių panaudojimas vaizdinių 

priemonių kūrimui“ . Lektorė – Telšių l.-d. 

darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė J. Nagienė. 

1 prioritetas. 

Telšių r. 

švietimo įstaigų, 

teikiančių 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą, 

mokytojai, 

programos 

dalyviai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

18, 25 

(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 

22, 29 16.00 Ilgalaikės programos „Gamtamoksliniais 

tyrimais grįstas mokymas(is)“ I 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 Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

23 15.00 Ilgalaikės programos „Akademinių pasiekimų 

ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ II 

modulio seminaro „Formuojamasis 

vertinimas individualiai pažangai skatinti 

pamokoje“ refleksija. Lektorės – prof. A. 

Kazlauskienė, doc. R. Gaučaitė, ŠU.  

1  prioritetas. 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

24 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“ (1 d.). 

Lektorės – muzikos mokytojos metodininkės 

A.  Momkienė, N. Činskienė, D. Vėlavičienė, 

A. Šlajienė. 

Muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
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1 prioritetas. 

24, 31 15.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikiškas 

matematinių gebėjimų ugdymas“ I modulio 

gerosios patirties seminaras „Šiuolaikinių 

technologijų panaudojimas mokant 

matematikos nuotoliniu būdu”. Lektorės – 

Alytaus Jotvingių gimnazijos matematikos 

mokytoja metodininkė D. Surdokienė, Alytaus 

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 

matematikos  ir informacinių technologijų 

mokytoja metodininkė A. Grimalauskienė.   

1 prioritetas. 

Matematikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 METODINĖ VEIKLA 
 

03 14.00 Spec. pedagogų-logopedų gerosios patirties 

užsiėmimas „Darbas su PowerPoint programa“. 

Lektorė – Telšių Naujamiesčio mokyklos 

mokytoja L. Gerinksonaitė Klumbienė.  

Spec. 

pedagogai-

logopedai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

04 14.00 Mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties 

užsiėmimas „Sužaidybinimo metodo taikymas 

organizuojant knygnešio dieną mokykloje “. 

Atsakinga – Telšių „Atžalyno“ pagrindinės 

mokyklos bibliotekininkė D. Krauzienė.  

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

08 14.00 Spec. pedagogų - logopedų gerosios patirties 

užsiėmimas „Telepraktika ir informacinės 

technologijos specialiajame ugdyme“, skirtas 

Europos logopedų dienai paminėti. Atsakinga –  

metodinio būrelio taryba. 

Spec. 

pedagogai-

logopedai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

09 14.00 Soc. pedagogų metodinio būrelio narių 

susitikimas su soc. partneriais maltiečiais. 

Atsakingas – metodinio būrelio pirmininkas V. 

Dargužis. 

Soc. pedagogai Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

12 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio metodinis 

užsiėmimas, skirtas projekto-iniciatyvos 

„Sveikinimas Lietuvai“ refleksijai. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė J. Nagienė. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
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15 15.00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė S. Liaudanskienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

18 16.00 Geografijos mokytojų metodinio būrelio tarybos  

pasitarimas dėl fotografijų parodos organizavimo ir 

konkurso „Geografinio tako prie Germanto ežero“  

nuostatų rengimo. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė V. Raibužienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

23 15.00 Psichologų metodinio būrelio susirinkimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė V. 

Sabeckienė. 

Mokyklų 

psichologai 

Nuotoliniu būdu - Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

25 10.00 Ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio 

būrelio apskrito stalo diskusija „Vidaus 

kontrolės politikos įgyvendinimas 

ikimokyklinėje įstaigoje“. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė R. Petkuvienė.  

Ikimokyklinių 

įstaigų vadovai 

Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

31 13.00 Spec. pedagogų- logopedų geros patirties 

užsiėmimas „Veiklų planavimas ir patrauklus, jų 

pateikimas naudojant internetinį įrankį Padlet“. 

Lektorė – Telšių l.-d. „Eglutė“ priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė J. Nagienė. 

Spec. pedagogai 

logopedai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

31 15.00 Rusų kalbos mokytojų metodinio  būrelio 

gerosios patirties užsiėmimas „Naujos patirtys 

nuotoliniu būdu vedant rusų kalbos pamokas“. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė A. 

Daukantienė. 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Data 

derinama 
 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui   

metodinio būrelio tarybos pasitarimas. 

Atsakingas – metodinio būrelio pirmininkė D. 

Mizgerienė.  

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

Data 

derinama 
 Rajono metodinių būrelių pirmininkų 

pasitarimas. Atsakinga – metodininkė R. 

Ežerskytė. 

Rajono 

metodinių 

būrelių 

pirmininkai 

 

 

 

Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

 

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:rita.vargalyte@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:rita.vargalyte@sctelsiai.lt
mailto:rita.vargalyte@sctelsiai.lt


  KITA 
 

Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A 1, A 2.2, B 1+). 

 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

- - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

1 – 11 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio projektas-

iniciatyva „Sveikinimas Lietuvai“. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė J. Nagienė. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, 

vaikai ir tėveliai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

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 

Data derinama Telšių regioninio STEAM atviros prieigos 

centro pristatymas. Atsakingi –  Telšių r. sav. 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 

vedėjo pavaduotoja D. Tūmienė ir Telšių 

švietimo centro direktorė R. Vargalytė.   

Mokyklų 

vadovai, gamtos 

mokslų, dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el. p. 

rita.vargalyte@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   

 

 

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