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Diena Valanda Renginio pavadinimas/lektorius, pranešėjas, vadovas 
Dalyvių tikslinė 

grupė 
Vieta 

Dalyvio 

mokestis 
Atsakingas švietimo centro darbuotojas 

 

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO RENGINIAI 

 

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. 
 

09 10.00 Ilgalaikės programos „Vadovavimo ugdymui(si) 

kelias geros mokyklos link“ I-ojo modulio 3-as 

seminaras „Į mokymąsi orientuotos vertinimo 

kultūra švietimo įstaigoje: patirtys ir teoriniai 

aspektai“. Lektorė – doc. dr. G. Žibėnienė, Mykolo 

Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio 

darbo instituto docentė. 

3 prioritetas. 

Ugdymo įstaigų 

vadovai 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

 

Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

 

14 9.00 Ilgalaikės programos „Mokytojų ir mokinių 

socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas“ II-ojo 

modulio seminaras „Sąmoningo ir atsakingo 

elgesio formulės“. Lektorė –  „LIONS Quest“ 

socialinio ir emocinio ugdymo programų instruktorė 

R.  Kurauskienė.    

Telšių „Atžalyno“ 

progimnazijos 

pedagogai 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

 

Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

 

15 10.00 Edukacinė išvyka „Etninės kultūros ugdymo 

mokykloje ypatumai“. Programos vadovė – Telšių 

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

Kuršėnų 

etninės 

1,50 € Ramutė Ežerskytė, 

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


 

 

r. Tryškių L. Pelėdos gimnazijos lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja R. Masiulienė. 

  

gimnazijos 

pedagogai 

kultūros ir 

tradicinių 

amatų centras 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

21 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 universiteto ir 

Latvijos biomedicinos mokslų ir studijų centro 

tyrėjas dr. P. L. Tamošiūnas.  

1 prioritetas.   

Biologijos, 

chemijos, fizikos 

mokytojai 

Telšių 

švietimo 

centras 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

 

Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

23 9.00 Seminaras ,,Mokytojo padėjėjo pagalba 

pedagogui, vykdant vaikų/mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių ugdomąją veiklą“. 

Programos vadovės ir lektorės – Telšių švietimo 

centro pedagoginės psichologinės tarnybos 

specialistės. 

Mokytojai 

padėjėjai, 

dirbantys pagal 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio, 

vidurinio, 

specialiojo 

ugdymo mokymo 

programas 

Telšių 

švietimo 

centras 

 

9,00 € Nijolė Vaičekauskė, 

 mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

Pagal 

suderint

ą 

grafiką 

Pagal 

suderint

ą laiką 

Ilgalaikės  programos „Mokyklos veiklos kokybės 

stiprinimas remiantis duomenimis grįstu mokyklos 

veiklos planavimu“ II-ojo modulio „Gimnazijos 

veiklos strateginis planavimas“ užsiėmimai. 

Lektorė – Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos 

direktorė, švietimo konsultantė V. Dziuričienė. 

3 prioritetas. 

 

Telšių r. Luokės 

V. Kleivos 

gimnazijos 

pedagogai  

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

  

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 

02-01  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir 

užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos 

klasių mokiniams. 

 Mokyklose - Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt  

mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
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02-02  Lietuvos mokinių vokiečių k. olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) ir vokiečių  kalbos konkursas (8 kl.).  

 

 Mokyklose - Indra Mileškienė, mob. 

8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

02-04  Respublikinis anglų kalbos konkursas. 

Paraiškas siųsti iki sausio 27 d. 

9–10 kl. Bus patikslinta 

dėl nuotolinio 

ar kontaktinio 

vykdymo būdo 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

02-10 

 

 

 29-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiada.  

Paraiškas siųsti  iki 02-02 d. 

10–11 kl. Bus patikslinta 

dėl nuotolinio 

ar kontaktinio 

vykdymo būdo 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

02-11  70-oji matematikos olimpiada. 

Paraiškas siųsti iki 02-02 d. 

 

9–12 kl. Bus patikslinta 

dėl nuotolinio 

ar kontaktinio 

vykdymo būdo 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

02-24  31-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada.  

Paraiškas siųsti iki 02-14 d. 

10–12/II–IV 

gimnazijos kl. 

Bus patikslinta 

dėl nuotolinio 

ar kontaktinio 

vykdymo būdo 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

  12-oji „Mano gaublys“.  

Mokyklos paraiškas siunčia TŠC iki 02- 18 d.   

Iki 02-24 siųsti paraiškas į LGMA dėl užduočių. 

 Bus patikslinta 

dėl nuotolinio 

ar kontaktinio 

vykdymo būdo 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

iki 02- 

28 d. 

 28-oji dailės olimpiada. 

 

 Derinama  Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

 

 METODINĖ VEIKLA 

 
10 14.00 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 

metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Atsakinga – 

metodinio būrelio pirmininkė D. Mizgerienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Simonas Baliutavičius,  

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

simonas.baliutavičius@sctelsiai.lt   

Registracija Semi+ 

15 10.00 Matematikos mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas „Telšių r. mokinių ir mokytojų 

apklausos apie matematikos mokymosi 

pasiekimus pristatymas“.  Pranėšėja – mokyklų 

direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio 

pirmininkė D. Mizgerienė. 

Matematikos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

mailto:indra.mileskiene@sctelsiai.lt
mailto:indra.mileskiene@sctelsiai.lt
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mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt


 

 

Derinama Derinama Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė R. Gaižauskienė. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė, 

 mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

  KITA 

 
 

 

Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A2.1, B2.2), po 50 ak. val. 

programa.. 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras / 

nuotoliniu 

būdu 

 

1 ak. val. 

3,00 Eur 

(dalyvių 

skaičius 

grupėje – 

10 asm.) 

Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

Vasario mėn. 

Dailės raiškos užsiėmimų „Pašnekesiai su 

akvarele“ (2021 m.) dalyvių darbų paroda. 

Atsakinga – metodininkė A. Kleivienė. 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

 

- 

Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

 

Pagal atskirą 

grafiką 

 

Dailės raiškos užsiėmimai „Pašnekesiai su 

akvarele“, programa 20 ak. val. Lektorė –  

menininkė A. Sirutienė. 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

1 ak. val. 

3,00 Eur 

(dalyvių 

skaičius 

grupėje – 

10 asm.) 

Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

Pagal atskirą 

grafiką 

 

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninės 

technologijos?!“ veiklos. Atsakinga – TŠC 

metodininkė N. Vaičekauskė. 

Projekto dalyviai Telšių 

švietimo 

centras 

 - Nijolė Vaičekauskė,  

mob.8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt  

Derinama Pasitarimas su mokyklose atsakingais už profesinį 

orientavimą. Atsakinga – karjeros specialistė Jolanta 

Stonienė. 

Atsakingi už 

profesinį 

orientavimą 

Nuotoliniu 

būdu 

- Jolanta Stonienė, 

mob. 8 606 29836, el.  p. 

jolanta.stoniene@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 

mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:jolanta.stoniene@sctelsiai.lt
mailto: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  

 

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 antradienį 

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  

 

1 14 val. Mobilios švietimo pagalbos teikimas Telšių r. 

Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje.  

Gimnazijos VGK 

nariai, klasių 

auklėtojai 

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimnazija 

-  Lina Vičkačkienė 

mob.+370 600 98292 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
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2 14 val.  Mobilios švietimo pagalbos teikimas Telšių r. 

Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijoje. 

Gimnazijos VGK 

nariai, 3 kl. mokytoja 

Telšių r. Tryškių 

Lazdynų 

Pelėdos 

gimnazija 

-  Vitalija Sabeckienė, Alvyda 

Beržanskienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

 

TELŠIŲ STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  
 

01, 07, 

08, 21, 

22, 28 

Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimas ,,Šiltas 

namas“ 9 kl. mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 12-

kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 arba 

el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Artūras Domarkas, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. arturas.domarkas@steamlt.lt  

01, 07, 

21,  

 

Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimai „Dirbtinis 

inkstas“ 7-10 kl. mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 12-

kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 arba el. 

p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Rima Gintalienė, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

08, 22 Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimai „Kristalų 

pasaulis“ 7-8 kl. mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 12-

kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 arba el. 

p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Rima Gintalienė, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

02, 04, 

09, 23 

Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimai ,,Biologinės 

membranos“ 11-12 kl. mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 12-

kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija tel. 

8 616 14056 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Juozas Maneikis, 

mob. 8 600 98670 

el. p. juozas.maneikis@steamlt.lt 

03,04, 

24, 25 

Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimai ,,Misija 

Marse“ 11-12 kl. mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 12-

kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 arba el. 

p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rokas Stankevičius, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. rokas.stankevičius@steamlt.lt  

11, 25 Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimai  

„Fotosintezė fotoelektrai: kaip 

„įveiklinti“ augalų pigmentus?“ 

Mokyklų grupėms iki 12-

kos mokinių. Būtina 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Juozas Maneikis, 

mob. 8 600 98670 

el. p. juozas.maneikis@steamlt.lt 
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 11-12 kl. mokiniams. išankstinė registracija tel. 

8 616 14056 

28 Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimas „Mielių 

lenktynės“ 9-10 kl. mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 12-

kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 arba el. 

p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.lt 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

08 14.30 Mokymai ,,STEAM centro 

laboratorijose atliekamų eksperimentų 

metodologija ir integravimo galimybės į 

ugdymo procesą“. 

 Klaipėdos Baltijos 

gimnazijos mokytojai 

Telšių 

STEAM 

centras 

Priklaus

ys nuo 

dalyvių 

skaičiau

s 

Rita Vargalytė, 

mob. 8 616 14056 

el. p. rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

 

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