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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 
 

01, 13 13.00 Ilgalaikės  programos „Mokyklos veiklos 

kokybės stiprinimas remiantis duomenimis grįstu 

mokyklos veiklos planavimu“ II modulio 

„Gimnazijos veiklos strateginis planavimas“ 

užsiėmimai. Lektorė – Panevėžio „Vyturio“ 

progimnazijos direktorė, švietimo konsultantė V. 

Dziuričienė. 

3 prioritetas.  

Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

02 14.00 Ilgalaikės programos „Švietimo pagalbos 

specialistų profesinis augimas, paremtas praktine 

patirtimi, inovatyvių mokymosi metodų ir būdų 

įvairove, ugdant spec. poreikių vaikus“ I 

modulio gerosios patirties užsiėmimai: 

,,Ugdomosios veiklos struktūrizavimas ir 

Spec. 

pedagogai-

logopedai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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vizualizavimas pamokoje dirbant su SUP 

vaikais“,  lektorės – Telšių Naujamiesčio 

mokyklos vyr. spec. pedagogė D. Bergaudienė; 

Telšių Naujamiesčio mokyklos vyr. spec. 

pedagogė L. Gerinksonaitė Klumbienė; 

 ,,Pasakų ir muzikos terapijos taikymas 

logopedinėse pratybose“, lektorės –  Telšių l.-d 

„Nykštukas“ logopedė metodininkė E. 

Rudnickienė ir  Telšių l.-d „Nykštukas“ 

vyresnioji meninio ugdymo mokytoja A. 

Gustienė;  

„IKT  ir Edusensus programos naudojimas 

logoritmikos pratybose“, lektorės – vyr. 

logopedė R. Stulpinienė ir meninio ugdymo 

mokytoja E. Šlaustienė iš Telšių l.-d. 

„Žemaitukas“; 

„Sėkmės link“, lektorės – Telšių l.-d. „Saulutė“ 

vyr. logopedė V. Galkauskienė, Telšių 

„Atžalyno“ progimnazijos vyr. spec. pedagogė 

R. Kulevičiūtė, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos 

logopedė metodininkė J. Šiaudkulienė.  

2 prioritetas.    

 

02 14.00 Paskaita-edukacinė programa „Archyvai – 

praeitis ateičiai”. Lektorė – Klaipėdos regiono 

valstybės archyvo Telšių filialo vadėja A. 

Jankauskienė. 

1 prioritetas.    

Istorijos ir 

pilietinio 

ugdymo 

mokytojai  

Klaipėdos 

regiono 

valstybės 

archyvo Telšių 

filialas (Sedos g. 

12, Telšiai) 

0,90 € Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

03 Išvykstama  

7.00 val. 

nuo 

Didžiojo 

turgaus 

 

Edukacinė išvyka į Vilnių „Pilietiškumo 

pamoka mokytojui ir mokiniui „Kad Tėvynė 

gyvuotų“ - XVII-XX a. politinių veikėjų 

veiklos pėdsakų paieškos Vilniuje“.  

Programos vadovė – Telšių Žemaitės gimnazijos 

mokytoja metodininkė, Telšių raj. istorijos 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė V. 

Vaičiulienė,  

2 prioritetas. 

Istorijos ir 

pilietinio 

ugdymo 

mokytojai,   

mokiniai 

Vilnius 19,00 € Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
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06 12.00  Seminaras „Ugdymo ir mokymo(si) veiklos 

diferencijavimas“. Lektorės  – doc. R. Gaučaitė 

ir prof. A. Kazlauskienė. 

1 prioritetas.    

Telšių r. 

Viešvėnų 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė  

Nuotoliniu 

būdu 

Priklausy

s nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

09 13.00 Ilgalaikės programos „Akademinių pasiekimų ir 

asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ I modulio 

seminaras „Savivaldis ir personalizuotas 

mokymasis kaip sistema, jo planavimo ir 

organizavimo esminiai principai, nuostatos, 

aplinka, metodai“. Lektorės – doc. R. Gaučaitė 

ir prof. A. Kazlauskienė. 

1 prioritetas.    

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausy

s nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt  

09 Išvykimas 

10.30 val. 

nuo 

centrinio 

stadiono 

(Birutės g. 

7, Telšiai) 

Edukacinė išvyka į Kauną „Ugdymo proceso 

tobulinimo galimybės bendradarbiaujant su 

įvairiomis kultūros įstaigomis“. Programos 

vadovas – Telšių švietimo centro direktorius S. 

Baliutavičius.  

3 prioritetas.    

Ugdymo įstaigų 

vadovai  

Kaunas 0,90 € Simonas Baliutavičius,  

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

simonas.baliutavičius@sctelsiai.lt 

 

09 Išvykimas 

10.00 nuo 

centrinio 

stadiono 

(Birutės g. 

7, Telšiai 

Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų 

kūrimas ir tobulinimas ugdymo įstaigose“.  

Atsakingos – metodininkės A. Kleivienė, R. 

Ežerskytė. 

1 prioritetas. 

Metodinių 

būrelių 

pirmininkai, 

tarybų nariai 

Kaunas 0,90 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

06, 13 15.00 Ilgalaikės  programos „Šiuolaikiškas 

matematinių gebėjimų ugdymas“  II modulio 

„Virtualios mokymo(si) aplinkos ir šiuolaikiški 

mokymo metodai matematiniame ugdyme“ 

seminaro „Atvirkščios pamokos metodas“ 

užsiėmimai. Lektorė – Klaipėdos r. Gargždų 

„Vaivorykštės“ gimnazijos anglų k. mokytoja 

ekspertė G. Aliulienė. 

1 prioritetas.    

Matematikos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
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14 9.00 Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymas 

šiuolaikinėje muzikos pamokoje. Inovatyvūs 

mokymo būdai bei metodai“ I-o modulio 

kolegialaus mokymo(si) užsiėmimas - atvira 

integruota muzikos ir šokio pamoka 1 klasei 

„Orkestras“. Lektorės – Telšių „Atžalyno“ 

progimnazijos mokytojos metodininkės L. 

Petrulaitienė ir D. Dacienė.  

1 prioritetas. 

Muzikos 

mokytojai 

Telšių 

„Atžalyno“ 

progimnazija  

(hibridiniu 

būdu) 

 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

14 10.00 Paskaita-konsultacija „Vadovų  kasmetinio 

veiklos vertinimo ataskaitos: patirtys ir 

pamokos ateičiai“. Lektorius – NŠA stebėsenos 

ir vertinimo departamento švietimo politikos 

analizės tyrimų sk. vedėjas E. Bakonis. 

3 prioritetas. 

Ugdymo įstaigų 

vadovai, jų 

pavaduotojai  

Nuotoliniu 

būdu 

0,90 € Simonas Baliutavičius,  

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

simonas.baliutavičius@sctelsiai.lt   

 
 

 

14 15.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė anglų kalbos 

pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. 

Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei 

metodai“ II-o modulio II-as kolegialaus 

mokymo(si) užsiėmimas „Darbas su 

edukacinėmis platformomis Liveworksheets, 

Flipgrid. Rašymas – į pagalbą silpnesniems 

mokiniams“. Lektorės –Telšių Žemaitės 

gimnazijos mokytoja metodininkė R. 

Blaževičienė, Telšių „Džiugo“ gimnazijos 

mokytoja metodininkė I. Benikienė. 

1 prioritetas.   

Anglų kalbos 

mokytojai  

Nuotoliniu 

būdu 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

15 13.50 Ilgalaikės programos „Savivaldžio  mokymosi 

link tobulinant mokinių mokėjimo mokytis 

strategijas ir stiprinant mokymosi motyvaciją“ 

refleksija. Programos vadovė – Telšių „Kranto“ 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

D. Saplinskienė. 

1 prioritetas.   

Telšių „Kranto“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

„Kranto“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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27 10.00 Ilgalaikės programos „Savivaldis ir 

personalizuotas mokymasis - iššūkis 

šiuolaikiniam pedagogui ir mokiniui“ refleksija. 

Programos vadovė – Telšių „Ateities“ 

progimnazijos direktorė R. Motiejūnienė.  

1 prioritetas.   

Telšių „Ateities“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

„Ateities“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

28 10.00 Ilgalaikės programos „Sėkmingo gabių vaikų 

ugdymo mokykloje prielaidos bei darbas su 

skirtingą motyvaciją turinčiais mokiniais“ 

refleksija. Programos vadovas – Telšių 

„Germanto“ progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui A. Pavelskienė. 

Telšių 

„Germanto“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

„Germanto“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Pagal 

suderi

ntą 

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 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

 

 METODINĖ VEIKLA 

03  13.00 Parodos „Kur gyvena angelai“ pristatymas-

kolegialaus mokymosi užsiėmimas su dailės 

mokytojomis J. Stulpiniene ir J. Bieliauskiene. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J. 

Vaičikauskienė.  

Dailės, 

technologijų ir kt. 

dalykų mokytojai, 

Telšių raj. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

08 15.00 Tikybos mokytojų metodinio būrelio adventinė 

popietė. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė R. Kumžienė. 

Tikybos 

mokytojai 

Telšių 

katedros 

parapijos 

namuose 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

08 13.00 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 

metodinio būrelio pasitarimas. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė D. Mizgerienė. 

Mokyklų 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Nuotoliniu 

būdu 

 Simonas Baliutavičius,  

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

simonas.baliutavičius@sctelsiai.lt   

 

09 13.00 Chemijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas (po pasitarimo ekskursija į Telšių 

Chemijos 

mokytojai 

Telšių 

„Džiugo“ 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
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STEAM atviros prieigos centrą). Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė Z. Mikutienė. 

gimnazija, 

306 kab. 

16 13.00 Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 

kolegialaus mokymosi renginys – atvira veikla 

„Knygų kalėdos“. Atsakinga – Telšių „Ateities“ 

progimnazijos „Saulėtekio“ skyriaus 

bibliotekininkė A. Tamošauskienė. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Kepyklos g. 

30, 

Telšiai 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

 

Iki 23  Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų meninis projektas vaikams 

„Pasitikime žiemą linksmai!“. Atsakingos – 

Telšių l.-d. „Žemaitukas“ meninio ugdymo 

mokytoja E. Šlaustienė ir vyr. logopedė R. 

Stulpinienė. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

29 10.00 Ikimokyklinių įstaigų vadovų ir jų 

pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė R. Petkuvienė. 

Ikimokyklinių 

įstaigų vadovai 

ir jų 

pavaduotojai 

ugdymui 

Telšių l.-d. 

„Saulutė“ 

- Simonas Baliutavičius,  

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

simonas.baliutavičius@sctelsiai.lt   

 

 

 

  KITA 

Visą mėnesį 

 

 

 

Paroda „Kur gyvena angelai“. Rengėjos -  

dailės mokytojos metodininkės  J. Stulpinienė ir 

J. Bieliauskienė. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

01 

11.00 –12.00 

Konkursas-protmūšis, skirtas Magdeburgo 

teisių  Telšių miestui suteikimo 230-ųjų metinių 

paminėjimui. Atsakingos – metodininkės N. 

Vaičekauskė, A. Kleivienė, R. Ežerskytė.  

Pradinių 3–4 kl. 

 ir 8 klasių 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Data derinama 

 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą  ir tęstinį 

mokymąsį Telšių rajone teikiančių įstaigų, 

asociacijų atstovų pasitarimas. Atsakinga – 

metodininkė N. Vaičekauskė.  

Įstaigų, VšĮ, 

asociacijų, 

teikiančių 

neformalųjį 

suaugusiųjų 

švietimą Telšių 

rajone, atstovai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:simonas.baliutavičius@sctelsiai.lt
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Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A1, B2). Lektorės – 

anglų kalbos mokytoja metodininkė R. 

Blaževičienė ir anglų kalbos vyr. mokytoja D. 

Pilipavičienė. 

3 prioritetas. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

  

Pagal atskirą 

grafiką 

Dailės raiškos užsiėmimai „Pašnekesiai su 

akvarele“. Lektorė – andragogė, menininkė A. 

Sirutienė. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

46,00 Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

 

07, 08 

 

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninės 

technologijos?!“ virtualus projekto partnerių 

susitikimas. Atsakinga – TŠC metodininkė N. 

Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Projekto 

dalyviai 

Nuotoliniu 

būdu 

 - 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. 

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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(būtina išankstinė 

registracija) 

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 

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  

 

6 14.00 PPT specialistų ir Telšių Vincento  

Borisevičiaus gimnazijos VGK posėdis.  

Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazijos VGK 

nariai  

Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazija  

-  Lina Vičkačkienė, 

Vilma Lukošienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

7 17.00 PPT specialistų paskaita Telšių  l.-d. 

,,Žemaitukas“ tėvų bendruomenei ,,Kaip 

paruošti vaiką mokyklai“.  

Telšių l.-d. 

,,Žemaitukas“ 

priešmokyklinės 

grupės vaikų tėvai  

Nuotoliu būdu 

Zoom platformoje 

-  Vilma Lukošienė,  

Violeta Bidvienė  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

8 17.30 PPT psichologo susitikimas su Telšių 

,,Germanto“ progimnazijos tėvų 

bendruomene.  

Tėvai  Telšių 

,,Germanto“ 

progimnazija 

-  Alvyda Beržanskienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

6, 13  15.00 PPT psichologų konsultacijos Žarėnų dienos 

centre šeimoms, auginančioms vaikus su 

negalia.  

Tėvai  Žarėnų dienos 

centras  

-  Vitalija Sabeckienė,  

Alvyda Beržanskienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 
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TELŠIŲ STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

06 12.00 Moderniosios fizikos įvadiniai eksperimentai 

„Atomo fizika“. 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos 

III kl. mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Artūras Domarkas  

mob. 8 616 14056 

el. p. telsiai@steamlt.lt  

07 09.30 Tiriamojo darbo užsiėmimas „Dirbtinis inkstas“. Telšių 

„Atžalyno“ 

progimnazijos 

7-8 kl. mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Rima Gintalienė 

mob. 8 616 14056 

el. p. telsiai@steamlt.lt  

08 13.00 Tiriamojo darbo užsiėmimas „Dirbtinis inkstas“. Telšių 

„Germanto“ 

progimnazijos 

7-8 kl. mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Rima Gintalienė 

mob. 8 616 14056 

el. p. telsiai@steamlt.lt  

08 14.00-

16.00 

Metodinės-dalykinės konsultacijos mokytojams. Rajono  

chemijos, 

biologijos, 

fizikos, IT 

mokytojai 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Juozas Maneikis,  

Rima Gintalienė 

Julija Barsienė 

Rokas Stankevičius 

mob. 8 616 14056 

el. p. telsiai@steamlt.lt  

09 14.00 STEAM gamtamokslinės laboratorijos 

priemonių pristatymas. 

Rajono chemijos 

mokytojai 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Juozas Maneikis 

mob. 8 616 14056 

el. p. telsiai@steamlt.lt 

09 08.00 Tiriamojo darbo užsiėmimas „Biologinės 

membranos“. 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos  

III kl. mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Juozas Maneikis 

mob. 8 616 14056 

el. p. telsiai@steamlt.lt 

10 12.00 SUMO robotų kovos.  Telšių „Kranto“ 

progimnazijos 

7-8 kl. mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Rokas Stankevičius 

mob. 8 616 14056 

el.p. telsiai@steamlt.lt 

13 11.00 Moderniosios fizikos įvadiniai eksperimentai 

„Atomo fizika“. 

Telšių Vincento 

Borisevičiaus  

gimnazijos 

III-IV kl. 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Artūras Domarkas  

mob. 8 616 14056 

el. p. telsiai@steamlt.lt 

15 14.00-

16.00 

Metodinės-dalykinės konsultacijos.  Rajono  

chemijos, 

biologijos, 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Juozas Maneikis,  

Rima Gintalienė 

Julija Barsienė 
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fizikos, IT 

mokytojai 

Rokas Stankevičius 

mob. 8 616 14056 

el. p. telsiai@steamlt.lt 

16 11.00 Tiriamojo darbo užsiėmimas „Biologinės 

membranos“. 

Telšių Žemaitės 

gimnazijos 

II-IV kl. 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Juozas Maneikis 

mob. 8 616 14056 

el. p. telsiai@steamlt.lt 

 

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