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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 9.00 Seminaras „Online apklausų ir testų kūrimas 

bei surinktos informacijos apdorojimas“. 

Lektorius – VšĮ Telšių RPMC IT vyr. mokytojas 

E. Kumža.  

1 prioritetas. 

VšĮ Telšių 

RPMC 

bendruomenę 

VšĮ Telšių 

RPMC 

0,90 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

03 10.00 Ilgalaikės programos „Vadovavimo ugdymui(si) 

kelias geros mokyklos link“  

I modulio 2-as seminaras „Įtraukiojo ugdymo 

organizavimo teoriniai ir praktiniai 

aspektai“(2-a dalis). 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 

mailto:info@sctelsiai.lt
mailto:info@sctelsiai.lt
http://www.sctelsiai.lt/
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt


 

 

03, 

04, 05 

9.00 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programos I dalies mokymai (spec. 

pedagogika). Lektorės – Telšių ŠC PPT spec. 

pedagogės logopedės metodininkės V. Bidvienė 

ir V. Lukošienė. 

2 prioritetas. 

Pedagogai ir kiti 

pageidaujantys 

Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

04 10.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė anglų kalbos 

pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. 

Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei 

metodai“ II-o modulio I-as kolegialaus 

mokymo(si) užsiėmimas „Darbas su 

programėlėmis Learning apps, Ted-ed, 

Wordwall, Storyjumper“. Lektorė –Telšių 

„Germanto“ progimnazijos anglų k. mokytoja 

metodininkė G. Raudonienė. 

1 prioritetas.   

Anglų kalbos 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

7,20 € Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

05 10.00 Ilgalaikės programos „Švietimo pagalbos 

specialistų profesinis augimas, paremtas praktine 

patirtimi, inovatyvių mokymosi metodų ir būdų 

įvairove, ugdant spec. poreikių vaikus“ I 

modulio gerosios patirties seminaras 

,,Mokymo(-si) priemonių kūrimo gairės 

teoriniu ir praktiniu aspektu“. Lektorės – 

Telšių l.-d. „Eglutė“ logopedė metodininkė L. 

Sakienė ir  Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio 

mokyklos meninio ugdymo mokytoja 

metodininkė R. Valančienė.  

2 prioritetas.    

Spec. 

pedagogai-

logopedai 

Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

05, 18 9.00, 

13.00 

Ilgalaikės programos „Asmens pasiekimų ir 

pažangos stebėjimas, ugdymo diferencijavimas, 

personalizavimas  ir individualizavimas bei 

brandžios asmenybės ugdymas mokykloje“ I 

modulio „Asmens pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas bei brandžios asmenybės ugdymas 

Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
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mokykloje“ užsiėmimai. Lektorė – doc. dr. G. 

Žibėnienė. 

1 prioritetas.    

08, 

15, 

22, 29 

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 

08 8.00 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 

Mokestis 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

10,11 Apie 

išvykimo 

laiką bus 

informuota 

Mokymai „Alytaus miesto geroji patirtis 

įgyvendinant Dalyvaujamojo biudžeto 

projektą“ (pagal Telšių rajono savivaldybės 

vykdomą projektą „Dalyvaujamojo biudžeto 

taikymas Baltijos jūros regione“). Atsakinga – 

metodininkė N. Vaičekauskė. 

Telšių rajono 

savivaldybės 

meras, tarybos, 

administracijos 

atstovai, Telšių 

rajono seniūnijų, 

kaimiškų 

bendruomenių 

lyderiai, 

Dalyvaujamojo 

biudžeto 2021 m. 

Telšių rajono 

savivaldybėje 

projektų teikėjai 

Alytus Projektinės 

lėšos 

Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

12 10.00 Teorinė-praktinė konferencija „Patyriminio 

ugdymo metodų taikymas dorinio ugdymo 

pamokose“. Programos vadovė – Šiaulių Juliaus 

Tikybos 

mokytojai 

Telšių katedros 

parapijos 

13,80 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
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Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė 

D. Kratukienė. 

1 prioritetas.    

namuose, 

Katedros a. 3 

15 10.00 Seminaras-praktikumas „Atviro kodo 

programos „OpenShot„ galimybės kuriant 

video pristatymus“. Lektorė – Telšių 

„Atžalyno“ progimnazijos IT mokytoja 

metodininkė S. Kazokevičienė. Atsakinga – 

metodininkė N. Vaičekauskė. 

Telšių r. įstaigų, 

VšĮ, asociacijų, 

teikiančių 

neformalųjį 

suaugusiųjų 

švietimą, 

atstovai 

Telšių švietimo 

centras 

Projektinės 

lėšos 

Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

19 Apie 

išvykimo 

laiką bus 

informuota 

Edukacinė išvyka į parodą „Mokykla 2021“. 

Atsakingos – metodininkės N. Vaičekauskė, A. 

Kleivienė ir R. Ežerskytė. 

Rajono 

metodinių 

būrelių 

pirmininkai, 

tarybų nariai 

Lietuvos 

parodų ir 

kongresų 

centras 

LITEXPO,  

Laisvės pr. 5, 

Vilnius 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

25 10.00 Konferencija „Krikščioniškas lytiškumo 

ugdymas“. Programos rengėjos – Natūralaus 

šeimos planavimo metodo Sensiplan mokytoja, 

programos „Mano vaisingumas yra svarbus“ 

vadovė E. Kosaitė-Čypienė ir Vilniaus 

pedagoginio universiteto religijos mokslų 

bakalaurė, Tarptautinio teologijos instituto 

magistrė L. Marcinkevičiūtė. 

1 prioritetas. 

Tikybos 

mokytojai 

 Telšių kunigų 

seminarija, 

Katedros a. 6 

13,80 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

25 10.00 Respublikinė metodinė-praktinė konferencija 

„STEAM – vaiko kelias į ateitį“. Atsakingos – 

Telšių l.-d. „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė V. Jokšienė ir Telšių l.-d. 

„Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė J. Nagienė. 

Švietimo įstaigų, 

teikiančių 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą, 

pedagogai 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

30 13.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė rusų 

(antrosios užsienio) kalbos pamoka: virtualios 

mokymo(-si) aplinkos. Inovatyvūs ir efektyvūs 

mokymo būdai ir metodai“ I modulio II 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
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kolegialaus mokymosi užsiėmimas „Integruotas 

mokymas išlaisvina mokinių bei mokytojo 

kūrybiškumą“. Lektorės – Telšių „Atžalyno“ 

progimnazijos mokytoja metodininkė A. 

Daukantienė ir Telšių „Ateities“ progimnazijos 

mokytoja metodininkė D. Vaičienė.  

2 prioritetas. 

Data 

derina

ma 

 Edukacinė išvyka „Pilietiškumo pamoka 

mokytojui ir mokiniui „Kad Tėvynė gyvuotų“ 

- XVII-XX a. politinių veikėjų veiklos 

pėdsakų paieškos Vilniuje“.  Programos 

vadovė – V. Vaičiulienė, Telšių Žemaitės 

gimnazijos mokytoja metodininkė, Telšių raj. 

istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 

2 prioritetas. 

Pilietinio 

ugdymo, 

istorijos ir kt. 

dalykų 

mokytojai 

Vilnius 16.90 € 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 

8  9.00 Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 

gerosios patirties renginys-kūrybinė popietė 

„Edukacinės aplinkos pažinimas ir jos 

įveiklinimas“.  Atsakinga – Telšių „Ateities‘ 

progimnazijos bibliotekininkė V. Kuzienė. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Telšių 

„Ateities“ 

progimnazija 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

23 15.00 Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas dėl veiklų. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė – A. Šlajienė. 

Muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Aldona Kleivienė, tel. 

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

24 15.00 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 

 

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

derina

ma  

Laikas 

derinamas 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio tarybos narių, 

atsakingų už respublikinės-metodinės 

konferencijos „STEAM – vaiko kelias į ateitį“ 

organizavimą, pasitarimas. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė J. Nagienė. 

Organizacinės 

grupės nariai 

Nuotoliniu 

būdu 

 

 

- 

Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Data 

derina

ma 

Laikas 

derinamas 
Direktorių pavaduotojų  ugdymui metodinio 

būrelio pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė D. Mizgerienė. 

Direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Nuotoliniu 

būdu 

- Simonas Baliutavičius, 

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

simonas.baliutavicius@sctelsia

i.lt 

Data 

derina

ma 

Laikas 

derinamas  
Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 

metodinis pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė R. Gaižauskienė. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

  KITA 

Visą mėnesį 

 

 

 

. 

Audronės Vasiliauskienės tapybos darbų paroda 

„Šalutinis poveikis“. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

12 d. 10 val. 2021 metų Lietuvos suaugusiųjų mokymosi 

savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ 

atidarymo renginys. Atsakinga – metodininkė N. 

Vaičekauskė 

 

Lietuvos įstaigų, 

asociacijų, 

teikiančių 

neformalųjį 

suaugusiųjų 

švietimą, 

atstovai 

Telšių 

Vyskupo 

Vincento 

Borisevičiaus 

kunigų 

seminarijos 

konferencijų 

salė, 

Katedros a., 5 

aukštas 
 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

15–19 

(pagal atskirą 

grafiką) 

 

2021 m. Lietuvos suaugusiųjų mokymosi 

savaitės  „Mokaisi – gyveni, gyveni - mokaisi!“ 

renginiai. Atsakinga – metodininkė N. 

Vaičekauskė.  

Telšių r. 

įstaigos, VšĮ, 

asociacijos, 

teikiančios 

neformalųjį 

Pagal atskirą 

grafiką 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:simonas.baliutavicius@sctelsiai.lt
mailto:simonas.baliutavicius@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt


 

 

suaugusiųjų 

švietimą 

Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A1, B2) 

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 

 

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  

 

mailto:aldona.kleiviene@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 

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  

 

5 11.00 PPT specialistų susitikimas su Lietuvos 

aklųjų bibliotekos specialistais, tema 

,,Garsinių leidinių panaudojimas, dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais“. 

PPT specialistai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

-  Lina Vičkačkienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

17 14.00 PPT specialistų metodinė-konsultacinė  

diena Telšių  l.-d. ,,Žemaitukas“. 

Telšių l.-d. 

,,Žemaitukas“ 

bendruomenė 

Telšių l.-d. 

,,Žemaitukas“ 

-  Lina Vičkačkienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

 

TELŠIŲ STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

03 10.30  Konsultacija-susitikimas su projekto „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“  darbo grupe dėl biologijos, 

chemijos,  fizikos priemonių naudojimo. 

 

STEAM 

darbuotojai 

Nuotoliu būdu 

Zoom 

platformoje 

- Rita Vargalytė 

mob. 8 616 14056, 

el. p. rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

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