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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 
 

03,10 Laikas 

derinamas 
Ilgalaikės programos „Katalikų tikybos 

mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 

plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų 

kontekste“ II modulio seminaras „Šventasis 

Raštas – kiekvienos katechezės širdis ir 

pamatas“ II, III dalys. Lektorė – Lietuvos 

Kunigų seminarijų Biblinės išganymo istorijos 

ir katechetikos dėstytoja A.  Mizgirienė. 

1 prioritetas.   

VšĮ Telšių 

RPMC  

pedagogai 

Nuotoliniu būdu Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

15 9.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė rusų 

(antrosios užsienio) kalbos pamoka: Virtualios 

mokymo(si) aplinkos. Inovatyvūs ir efektyvūs 

mokymo būdai bei metodai“ I modulio 

seminaras „Rusų (antrosios užsienio) kalbos 

žodinio darbo formos ir metodai".  

Lektorė – Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 

rusų kalbos mokytoja metodininkė N. Manko. 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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1 prioritetas.   

17 10.00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 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 Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Aldona Kleiviene, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

17 Laikas 

derinamas 
Ilgalaikės programos „Reflektyvaus 

mokymo(si) principų įgyvendinimas 

mokykloje“ IV seminaras „Duomenimis grįstų 

pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas 

klasės/mokyklos lygmenyje“. 

Lektorė – Reflectus mokymų vadovė J. 

Ladygienė.  

1 prioritetas.   

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimnazijos 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

19 14.00 Ilgalaikės programos „Akademinių pasiekimų 

ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ II 

modulio seminaras „Formuojamasis 

vertinimas individualiai pažangai skatinti 

pamokoje“ I dalis. Lektorės – prof. A. 

Kazlauskienė, doc. R. Gaučaitė, ŠU.  

 1  prioritetas. 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu Kaina 

priklausys 

nuo grupės 

dydžio 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

22–26 Pagal 

atskirą 

grafiką 

Ilgalaikės programos „Socialinis emocinis 

ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 

val.) I modulio metodinė diena  „Mažo 

žmogučio didelės emocijos“ . .Atsakingi – 

Telšių l.-d. „Saulutė“ direktorė R. Petkuvienė ir 

Telšių l.-d. „Žemaitukas“ direktorė  

E. Andrijauskienė. 

1 prioritetas. 

Telšių r. 

švietimo įstaigų, 

teikiančių 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą, 

mokytojai 

Telšių r. 

švietimo 

įstaigos, 

teikiančios 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą 

(programos 

dalyvės) 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

 METODINĖ VEIKLA 
 

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


02 13.00 Ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio 

būrelio administracijos pasitarimas  Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė R.Petkuvienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel.  

(8 444) 60 213, el. p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

03 15.00 Matematikos mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė L. Simutienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

04 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė J. Nagienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

04 15.00 Lietuvių  kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio tarybos pasitarimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė G. 

Jankauskaitė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

04  14 val. Mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties 

užsiėmimas „Kahoot“ įrankio galimybės 

organizuojant viktorinas“. Atsakinga – Telšių r. 

Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos 

bibliotekininkė Z. Žalienė.  

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

08 13.30 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų gerosios patirties užsiėmimas 

„Mokomųjų žaidimų kūrimas programa 

„Wordwall“. Lektorė – Telšių „Germanto“ 

progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė S. Liaudanskienė. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

09 16.00 Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė V. Raibužienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Aldona Kleiviene, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

10 13.00 Mokyklų direktorių pavaduotojų  ugdymui 

metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel.  

(8 444) 60 213, el. p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

11 16.00 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 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų gerosios patirties užsiėmimas 

„Veiklų planavimas ir patrauklus jų pateikimas 

naudojant internetinį įrankį „Padlet“. Lektorės 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
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– Telšių l.-d. „Eglutė“ priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė  J. Nagienė ir 

Telšių l.-d. „Žemaitukas“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja E.Samušienė. 

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  
Data 

derinama 
 Soc. pedagogų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakingas – metodinio būrelio 

pirmininkas V. Dargužis.  

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
Data 

derinama 
 Ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų  

metodinio būrelio pasitarimas. Atsakingas – 

metodinio būrelio pirmininkė R.Lukauskienė.  

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Rita Vargalytė, tel. 

(8 444) 60 213, el. p. 

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  

Vasario 16 d. – 

kovo 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 

1–16 d. Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

projektas-virtuali mokinių piešinių paroda 

„Lietuva mano širdyje“. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė S. Liaudanskienė. 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai, 

mokiniai 

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 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

2 d. 16 val.  Paskaita ,,Kaip paruošti 6-metį mokyklai?“ 

Telšių l. - d. ,,Eglutė“ tėvų bendruomenei.  

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų tėvai 

Nuotoliniu būdu - Violeta Bidvienė, Vilma 

Lukošienė 

tel. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 
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24 d. 13 val.  PPT specialistų ir rajono ugdymo įstaigų 

VGK  pirmininkų pasitarimas.  

VGK  pirmininkai Nuotoliniu būdu  - Lina Vičkačkienė 

tel. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

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  

 

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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