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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 
 

10, 11 10.00 20 val. programos „Mesijinis išsipildymas: 

kiek tik yra Dievo pažadų, jie Kristuje yra 

„taip“ (plg. 2 Kor 1, 20)“  mokymai. Programos 

rengėja ir lektorė – teologijos ir katechetikos 

mokslų mgr. A. Mizgirienė. 

1 prioritetas.   

Telšių 

vyskupijos 

katalikų tikybos 

mokytojai 

Telšių Vyskupo 

Vincento 

Borisevičiaus 

kunigų 

seminarija 

(Katedros a. 6, 

Telšiai) 

0,90 € Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

25, 26 Laikas 

derinamas 
Ilgalaikės programos „Socialinių ir emocinių 

kompetencijų tobulinimas: jausmų labirintai ir 

pozityvaus mąstymo galios bei streso valdymas“ 

I modulio  „Jausmų labirintai, savivertė ir 

pasitikėjimas: kaip padėti sau ir mokiniams 

išlaikyti vidinę ramybę, didinti pasitikėjimą 

savimi bei siekti akademinės sėkmės“  

Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazija 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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mokymai. Lektorė – psichologė-psichoterapeutė 

J. Karvelienė. 

 1 prioritetas.   

27 10.00 Ilgalaikės  programos „Mokyklos veiklos 

kokybės stiprinimas, remiantis duomenimis 

grįstu mokyklos veiklos planavimu“ įvadinis 

seminaras „Komandos formavimas“. 

Lektorius – VšĮ „Mokymosi mokykla“ 

direktorius  L. Benevičius.  

1 prioritetas.   

Telšių r. Luokės 

V. Kleivos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių r. Luokės 

V. Kleivos 

gimnazija 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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