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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 
 

 

05 12.30 Edukacinė išvyka „Etninės kultūros ugdymo 

mokykloje ypatumai“. Lektorė – Kuršėnų 

etninės kultūros ir tradicinių amatų centro 

edukacinių programų ir etninės kultūros 

specialistė A. Milašienė.  

1 prioritetas. 

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Kuršėnų 

etninės 

kultūros ir 

tradicinių 

amatų centas 

Mokestis 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

12, 13, 

26, 27  

14.00 Ilgalaikės  programos „Mokyklos veiklos 

kokybės stiprinimas, remiantis duomenimis 

grįstu mokyklos veiklos planavimu“  I modulio 

„Duomenimis grįsti sprendimai“ mokymai. 

Lektorė - Ukmergės Dukstynos pagrindinės 

Telšių r. Luokės 

V. Kleivos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

mailto:info@sctelsiai.lt
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mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, 

įsivertinimo konsultantė E. Usonienė. 

1 prioritetas.    

12 14.00 Ilgalaikės programos „Švietimo pagalbos 

specialistų profesinis augimas, paremtas 

praktine patirtimi, inovatyvių mokymosi 

metodų ir būdų įvairove, ugdant spec. poreikių 

vaikus“ I modulio kolegialaus mokymosi 

užsiėmimas ,,Interaktyvių skaitmeninių 

knygų kūrimo programa ,,Book creator” ir 

,,Kahoot“.  Lektorės – Telšių l.-d. „Eglutė“ 

logopedė metodininkė L. Sakienė,   Telšių 

„Atžalyno“ progimnazijos vyr. spec. pedagogė 

D. Bergaudienė.  

2 prioritetas.   

Spec. pedagogai 

logopedai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

18 12.00 Ilgalaikės  programos „Gamtamoksliniais 

tyrimais grįstas mokymas(-is)“ II modulio 

seminaras „Gamtamoksliniu tyrimu grįstos 

STEAM veiklos: transformacija, integracija 

ir/ar adaptacija. Įrankiai praktinių veiklų 

aktualizavimui ir mokinių įtraukimui į 

problemų sprendimą“. Lektorius – Vilniaus 

STEAM ugdymo atviros prieigos centro 

funkcinės dalies vadovas dr. P.  L. Tamošiūnas. 

1 prioritetas. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

(biologijos, 

chemijos, 

fizikos) 

Telšių švietimo 

centras 

Mokestis 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

25, 26, 

27 

14.00 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programos II dalies mokymai (spec. 

psichologija). Lektorės – Telšių ŠC PPT 

psichologė V. Sabeckienė ir psichologo 

asistentė A. Beržanskienė. 

2 prioritetas. 

Pedagogai ir kiti 

pageidaujantys 

Nuotoliniu 

būdu 

Bendra 

kursų kaina 

28,80 € 

Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

28 13.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė rusų 

(antrosios užsienio) kalbos pamoka: virtualios 

mokymo(-si) aplinkos. Inovatyvūs ir efektyvūs 

mokymo būdai ir metodai“ I modulio 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
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kolegialaus mokymosi užsiėmimas 

„Interaktyvi rusų (antrosios užsienio) kalbos 

pamoka“. Lektorė – Telšių Žemaitės 

gimnazijos mokytoja metodininkė D. 

Dambrauskienė.  

2 prioritetas. 

29, 11 

mėn. 

03 d.  

10.00 Ilgalaikės programos „Vadovavimo ugdymui(-

si) kelias geros mokyklos link“  

I modulio 2-as seminaras „Įtraukiojo ugdymo 

organizavimo teoriniai ir praktiniai 

aspektai“. Lektorė – Kauno Kovo 11-osios 

gimnazijos pavaduotoja ugdymui L. Lukšienė. 

2 prioritetas. 

Ugdymo įstaigų 

vadovai ir 

pavaduotojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

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 

 

 METODINĖ VEIKLA 
 

07 15.00 Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė – R. Nostienė. 

Tarybos nariai Telšių 

„Atžalyno“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
Spalio 8 

– 

gruodžio 

6 d.  

Pagal 

atskirą 

grafiką 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio projektas „Herbas 

vaikų akimis“. 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 

    12 15.00 Šokių mokytojų metodinio būrelio  narių 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė D. Dacienė. 

Šokių mokytojai Vieta derinama - Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

20 15.00 Pradinio ugdymo mokytojų, projekto   

„Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvių 

pasitarimas.  Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė S. Liaudanskienė. 

Telšių 

„Germanto“ ir 

„Kranto“ 

Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
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 progimnazijų 

komandos 

22 Laikas 

derinamas 
Direktorių pavaduotojų  ugdymui metodinio 

būrelio edukacinė išvyka į Šiaulių STEAM 

atviros prieigos centrą. Pasidalinimas patirtimi 

organizaciniais klausimais planuojant ir 

vykdant STEAM veiklas. Atsakinga – 

metodinės tarybos narė V. Svotienė 

Direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Šiaulių 

STEAM 

atviros prieigos 

centras 

- Simonas Baliutavičius, 

tel. (8 444) 60213, el. p. 

simonas.baliutavicius@sctelsia

i.lt 

26 16.00 Pradinio ugdymo mokytojų kolegialus 

mokymasis „Mokomųjų žaidimų kūrimas 

programa „Wordwall“. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė S. Liaudanskienė. 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

28 13.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 

metodinio būrelio apskrito stalo diskusija. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė R. 

Petkuvienė. 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Simonas Baliutavičius, tel.  

(8 444) 60 213, el. p.  

simonas.baliutavicus@sctelsiai

.lt 

 

Data 

derina

ma 

15.00  Geografijos mokytojų metodinio būrelio narių 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė V. Raibužienė. 

Geografijos   

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

Mokyklų bibliotekininkų renginiai, skirti 

tarptautiniams mokyklų bibliotekų metams 

„Pasaulio pasakos“. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė R. Gaižauskienė. 

Mokyklų 

bendruomenės 

Rajono 

švietimo 

įstaigos 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

 

  KITA 
 

Spalio 1–10 d.  

 

 

 

Nuo spalio 11 d. 

Programos „Meno vitaminai – nuo lokalinio 

tapatumo iki profesionalaus meno apraiškų“ 

dalyvių darbų paroda. 

 

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 

Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A1, B2) 

3 prioritetas. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

mailto:simonas.baliutavicius@sctelsiai.lt
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bendruomenės 

nariai 

Pagal atskirą 

grafiką 

 

Programos „Erasmus+“ strateginių 

partnerysčių projekto „Švietimas + 

skaitmeninės technologijos?!“ veiklos 

renginiai. Atsakinga – TŠC metodininkė N. 

Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Projekto 

dalyviai 

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 16.00 iki 

17.00. 

(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  

 

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
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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 

ketvirtadienį nuo 

16 iki 18 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  

 

27 14.00 PPT specialistų ir mokyklų VGK 

pirmininkų pasitarimas.  

VGK pirmininkai  Telšių švietimo 

centras  

-  Lina Vičkačkienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

  

 

TELŠIŲ STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

11 13.30  Kūrybinės dirbtuvės ,,I-asis eksperimentas 

STEAM centre“. Atsakingas – metodininkas 

A. Domarkas. 

Fizikos 

mokytojai 

Telšių STEAM 

atviros prieigos 

centras 

- Rita Vargalytė 

mob. 8 616 14056, 

el. p. rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

12 13.30 Kūrybinės dirbtuvės ,,I-asis eksperimentas 

STEAM centre“. Atsakingi –  metodininkai R. 

Gintalienė ir J. Maneikis. 

Biologijos, 

chemijos 

mokytojai 

Telšių STEAM 

atviros prieigos 

centras 

- Rita Vargalytė 

mob. 8 616 14056, 

el. p. rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:rita.vargalyte@sctelsiai.lt
mailto:rita.vargalyte@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

