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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 
 

 

Pagal 

suderin

tą 

grafiką 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo programos 

mokymai (II grupė). Lektorius – Telšių r. 

Varnių M. Valančiaus gimnazijos IT vyr. 

mokytojas metodininkas K. Mačernis.  

1 prioritetas. 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

15 Laikas 

derinamas 
Ilgalaikės programos „Socialinio pedagogo 

ūgtis, siekiant visapusiškos vaiko gerovės, 

saugumo, pozityvios integracijos ir 

socializacijos visuomenėje“ seminaras „Soc. 

pedagogo užrašinė“. Lektorė – soc. pedagogė 

metodininkė S. E. Kuosienė. 

2 prioritetas.   

Soc. pedagogai Telšių švietimo 

centras 

Mokestis 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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16 12.00  Ilgalaikės programos „Švietimo pagalbos 

specialistų profesinis augimas, paremtas 

praktine patirtimi, inovatyvių mokymosi 

metodų ir būdų įvairove, ugdant spec. poreikių 

vaikus“ seminaras „Pedagogo psichinė 

sveikata”. Lektorius – psichologas- 

psichoterapeutas E. Karmaza.  

2 prioritetas.   

Spec. pedagogai 

logopedai 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 METODINĖ VEIKLA 
 

08 15.00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio tarybos metodinis pasitarimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė – S. 

Liaudanskienė. 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

09 13.00  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio tarybos metodinis 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė J. Nagienė. 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

21 15.00 Anglų mokytojų metodinio būrelio tarybos 

metodinis pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė – R. Blaževičienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleivienė@sctelsiai.lt 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Rajono metodinių būrelių tarybų narių 

pasitarimai. Atsakingi – rajono metodinių 

būrelių pirmininkai. 

Rajono 

metodinių 

būrelių tarybos 

Nuotoliniu 

būdu 

 Metodininkės Nijolė 

Vaičekauskė, Ramutė 

Ežerskytė, Aldona Kleivienė, 

(8 444) 60 214 

 

  KITA 
 

Nuo rugsėjo 3 d. Audronės Vasiliauskienės tapybos darbų 

paroda „Šalutinis poveikis“ 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

- - Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija iki 15 d.  

Užsiėmimų pradžia 

planuojama 20 d.  

 

Anglų kalbos mokymai (A1, A2, B1, B2) 

3 prioritetas. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  
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21, 22 d. 

 

Programos „Erasmus+“ strateginių 

partnerysčių projekto „Švietimas + 

skaitmeninis raštingumas?!“ partnerių 

susitikimas Pecse (Vengrija). Atsakinga – TŠC 

metodininkė N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Projekto 

dalyviai 

Pecsas, 

Vengrija 

 - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

Data ir laikas 

derinamas  

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį 

mokymąsi Telšių rajono savivaldybėje 

teikiančių įstaigų, organizacijų, bendruomenių 

atstovų susitikimas. Atsakinga – metodininkė 

N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

 

Telšių miesto, 

rajono 

savivaldybės 

įstaigų, 

asociacijų, 

bendruomenių 

atstovai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Visą mėnesį  

su klientu suderintu 

laiku  

(būtina išankstinė 

registracija) 

Mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi 

poreikių pirminiai ar(ir) pakartotiniai 

vertinimai.  

Mokiniai (vaikai) Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

- PPT specialistai 

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 specialistai 

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  

 

13, 20, 

27  

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  

 

22 14.00 PPT specialistų ir mokyklų švietimo 

pagalbos specialistų (logopedų, spec. 

pedagogų) pasitarimas.  

Logopedai,  

spec. pedagogai 

Telšių švietimo 

centras  

-  Violeta Bidvienė,  

Vilma Lukošienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

  

29 14.00 PPT specialistų ir mokyklų socialinių 

pedagogų pasitarimas 

Soc. pedagogai  Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

-  Jurgita Paulauskienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

 

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