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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  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. 
 

07 12.30 Ilgalaikės programos „Švietimo pagalbos 

specialistų profesinis augimas, paremtas 

praktine patirtimi, inovatyvių mokymosi 

metodų ir būdų įvairove, ugdant spec. 

poreikių vaikus“ II modulio gerosios patirties 

užsiėmimas: „Žaidybinimo elementų 

taikymas ugdyme“, lektorė – laisvoji 

mokytoja R. Rimkevičienė; „Mokymas per 

žaidimą. Praktiniai pavyzdžiai“, lektorė – 

Mažeikių ligoninės logoterapeutė G. 

Pučkorienė.  
2 prioritetas. 

Spec. pedagogai-

logopedai 

Nuotoliniu 

būdu 

-           Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

07, 14, 

28  

 

 

15.00 

 

 

 

Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė rusų 

(antrosios užsienio) kalbos pamoka: 

virtualios mokymo(-si) aplinkos. Inovatyvūs 

ir efektyvūs mokymo būdai ir metodai“ II 

Rusų kalbos 

mokytojai  

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

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


 

 

 

 

 

 

21  

 

 

 

 

15.00– 

17.00 

modulio „Atvirkščia pamoka kiekvieno 

mokinio sėkmei“ mokymai. Lektorė  – 

Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“ 

gimnazijos mokytoja ekspertė. G. Aliulienė.  

Nuotolinė konsultacija. 

1 prioritetas 

dalyvių 

skaičiaus 

 

 

 

14 12.00 Seminaras „Saugios aplinkos kūrimas 

ugdymo įstaigoje“. Lektorė – Telšių r. 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

specialistė L. Kubilienė. 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių r. 

Varnių M. 

Valančiaus 

gimnazija 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

 

Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

Data 

derinam

a 

Laikas 

derinamas 

Seminaras „Projektų rengimas“.  

Atsakinga – N. Vaičekauskė 

Telšių r. 

savivaldybėje 

socialinių 

paslaugų teikime 

veikiančių 

nevyriausybinių 

organizacijų 

atstovai 

Telšių 

švietimo 

centras 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Nijolė Vaičekauskė, 

 mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

Data 

derinam

a 

Laikas 

derinamas 

Seminaras „Viešųjų pirkimų įstatymo 

pasikeitimai”. 

 Atsakinga - metodininkė N. Vaičekauskė. 

Telšių r. 

savivaldybėje 

socialinių 

paslaugų teikime 

veikiančių 

nevyriausybinių 

organizacijų 

atstovai 

Telšių 

švietimo 

centras 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Nijolė Vaičekauskė, 

 mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt


 

 

16 13.00 Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo 

ugdymas šiuolaikinėje muzikos pamokoje. 

Inovatyvūs mokymo būdai bei metodai“ II-o 

modulio  I-as seminaras „Kūrybiškumo 

ugdymas šiuolaikinėje muzikos 

pamokoje“. Lektorė - Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė, 

LMTA Klaipėdos fakulteto prof.  R. 

Girdzijauskienė. 

1 prioritetas.   

Muzikos 

mokytojai ir 

ikimokyklinio 

meninio ugdymo 

pedagogai 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

          Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

22–23 9.00 Mokymai su jaunimu dirbantiems Telšių 

apskrities specialistams ,,Aktyvūs ir 

įtraukiantys pilietiškumo ugdymo 

metodai“. VšĮ ,,Vytauto Didžiojo 

universiteto Verslo praktikų centras“ 

lektoriai. 

Atsakingi už 

profesinį 

orientavimą 

mokyklose, su 

jaunimu 

dirbantys 

specialistai.  

Telšių 

švietimo 

centras 

- Jolanta Stonienė, 

 mob. 8 606 29836, el. p. 

jolanta.stoniene@sctelsiai.lt  

Registracija el. p. info@minded.lt, 

Semi+  

 

29 10.00 Ilgalaikės programos „Vadovavimo 

ugdymui(si)  kelias geros mokyklos link“ 

 I-ojo modulio „Vadovavimas ugdymui ir 

mokymuisi“ refleksija. 

2 prioritetas. 

 

Mokyklų 

vadovai, jų 

pavaduotojai, 

ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

Telšių 

švietimo 

centras 

-          Simonas Baliutavičius, 

          mob. 8 606 30031, el. p. 

simonas.baliutavicius@sctelsiai.lt 

30–31 Laikas 

derinamas 

Ilgalaikės programos „Socialinio pedagogo 

ūgtis, siekiant visapusiškos vaiko gerovės, 

saugumo, pozityvios integracijos ir 

socializacijos visuomenėje“  II modulio 

„Tarpininkavimas (mediacija) mokykloje: 

mediacijos samprata ir įvadas į praktinį 

taikymą mokykloje“ I dalies užsiėmimai. 

Lektorės –  KU SHMF pedagogikos katedros 

dėstytoja, prof. dr. I. Klanienė; socialinė 

pedagogė metodininkė, akredituota 

Soc. pedagogai Telšių 

švietimo 

centras 

 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

 

Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

  

mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:info@minded.lt
mailto:info@minded.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt


 

 

„Mediacija mokykloje“ programos lektorė, 

mokyklinės mediacijos praktikė A. 

Skukauskienė.  

2 prioritetas. 

Data 

derinam

a 

Laikas 

derinamas 

Seminaras „Profesinis santykis su 

dabartine moksleivių karta“. Lektorius – 

psichologas-psichoterapeutas E. Karmaza. 

Telšių r. Tryškių 

Lazdynų Pelėdos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

02  Pasaulio pažinimo olimpiada „Mano 

gaublys“ 

2–4 kl. Mokyklose - Mokyklų atsakingi atstovai,  

Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt  

02  12-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6–8 kl. Mokyklose - Mokyklų atsakingi atstovai, 

Indra Mileškienė, mob. 

8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

02  Rajono 7–8 klasės mokinių anglų kalbos 

olimpiada 

7–8 kl. Nuotolinis  Mokyklų atsakingi atstovai, 

Indra Mileškienė, mob. 

8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

03  12-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9–12 kl. Mokyklose - Mokyklų atsakingi atstovai,  

Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

17  Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra“ 

1–12 kl. Mokyklose 

nuotolinis 

 Mokyklų atsakingi atstovai,  

Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

17 

 

 

 34-oji geografijos  olimpiada 

Paraiškas siųsti  iki kovo 10 d. 

9–12 kl. Bus 

patikslinta 

dėl 

nuotolinio ar 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

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


 

 

kontaktinio 

vykdymo 

būdo 

18 9.00 Technologijų olimpiada 

Paraiškas siųsti iki kovo 1 d. 

 

5–12 kl. Telšių 

„Atžalyno“ 

progimnazija 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

24  14-oji Lietuvos mokinių (5–8 kl.) biologijos 

olimpiada  

Paraiškas siųsti iki kovo 16 d. 

5–8 kl. Bus 

patikslinta 

dėl 

nuotolinio ar 

kontaktinio 

vykdymo 

būdo 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

 

 METODINĖ VEIKLA 

 

9 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio susirinkimas dėl 

dalyvavimo projekte, skirtame žemaičių 

kalbos metams. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J. 

Nagienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo 

mokytojai 

Nuotolinis, 

Zooom 

platformoje 

 Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

 

Kovas–

lapkritis 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio projektas 

„Žemaitiškā šnekiesu - sāva krāšta mīliesu“. 

Atsakinga - metodinio būrelio pirmininkė 

J.Nagienė. 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo 

mokytojai 

Telšių r. 

švietimo 

įstaigos, 

teikiančios 

ikimokyklinį 

ir 

priešmokykli

nį ugdymą 

 Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

15 12.30 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų (Telšių l/d. „Nykštukas“ ir Telšių 

„Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio 

skyriaus) bendradarbiavimo iniciatyva – 

dalijimasis gerąja patirtimi. 

Telšių l/d 

„Nykštukas“ 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai  

Telšių 

lopšelis-

darželis 

„Nykštukas“ 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

 

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


 

 

Atsakinga – Telšių l/d. „Nykštukas“ direktorė 

G. Jachimovič. 

15 12.00 Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė V. 

Sabeckienė 

Mokyklų 

psichologai  

Nuotoliniu 

būdu 

 Vitalija Sabeckienė  

mob.+370 600 98292 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

17 14.00 Metodinis susirinkimas asmenims, 

atsakingiems už profesinį orientavimą 

mokyklose. 

Atsakinga – karjeros specialistė J. Stonienė 

Atsakingi už 

profesinį 

orientavimą 

mokyklose 

 

Telšių 

STEAM 

atviros 

prieigos 

centras, 

Sedos g. 29 

 

 Jolanta Stonienė, 

 mob. 8 606 29836, el. p. 

jolanta.stoniene@sctelsiai.lt  

Registracija Semi+ 

23 14.00 Mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties 

užsiėmimas „Sėkmės istorijos, organizuojant 

temines veiklas mokyklų bibliotekose“. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė R. 

Gaižauskienė. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Telšių 

„Germanto” 

progimnazija 

(Žemaitės g. 

37) 

 

 Nijolė Vaičekauskė, 

 mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

24 15.00 Informacinių technologijų mokytojų 

susirinkimas STEAM centre. Atsakinga – 

metodininkė R. Ežerskytė. 

IT mokytojai Telšių 

STEAM 

atviros 

prieigos 

centras, 

Sedos g. 29 

- Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

30 14.00 Gerosios patirties užsiėmimas  „Tyrinėjimo 

meno kūrybinės laboratorijos“ pagal Telšių 

Žemaitės gimnazijos vykdomą kultūrinių 

intervencijų projektą „Tyrinėjimo menas: 

mokomės bendruomenėje“. Atsakingos – 

Telšių Žemaitės gimnazijos lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja metodininkė S. 

Albrikienė ir anglų kalbos  vyresn. mokytoja 

E. Kakanauskienė. 

 

 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

geografijos, 

užsienio kalbų, 

menų mokytojai 

Telšių 

Žemaitės 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

  

mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt


 

 

 

 

 

  KITA 

 

Pagal atskirą grafiką Vokiečių kalbos mokymai (A2.1), 30 ak. 

val. programa. 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

 

1 ak. val.  

4,30 Eur 

(dalyvių 

skaičius 

grupėje – 

7 asm.) 

Nijolė Vaičekauskė, 

mob. 8 600 98 372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

 

 

Pagal atskirą grafiką 

Tęstiniai anglų kalbos mokymai (A2.1, 

B2.1), 50 ak. val. programa. 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras  

 

 

1 ak. val. 

3,00 Eur 

(dalyvių 

skaičius 

grupėje – 

10 asm.) 

Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98 372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Data ir laikas 

derinami 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų 

apskrito stalo diskusija „Savarankiško ir 

savaiminio mokymosi galimybės ugdant 

suaugusiųjų bendrąsias ir profesines 

kompetencijas”. Atsakinga – metodininkė N. 

Vaičekauskė. 

 

NSŠ ir  

™ teikiančių 

įstaigų, 

asociacijų 

atstovai  

Telšių 

švietimo 

centras  

 

 

 

 

- 

Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98 372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

Kovo mėn.  

 

Telšių meno mokyklos dailės mokytojos  

Vaidos Šepikaitės autorinė darbų paroda 

„Laikas su akvarele”. 

Parodos pristatymas kovo 8 d. 13 val.  

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

 

- 

Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@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  

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


 

 

 

 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

 

Visą mėnesį, 

su klientu suderintu 

laiku ir būdu 

(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, 

 16.00–18.00 val. 

(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, 

 16.00–17.00 val. 

(būtina išankstinė 

registracija) 

 

Psichologo konsultacijos tėvams, kurie 

vieni augina vaiką(-us) ,,Auginu vienas“  

 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu 

būdu 

-  mob.+370 600 98292 

el. p. info.ppt@sctelsiai.l 

 

Kiekvieną mėnesio 

antradienį, 

 17.30–18.30 val. 

(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:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt
mailto:info.ppt@sctelsiai.lt


 

 

Kiekvieną mėnesio 

pirmadienį ir 

trečiadienį,  

15.00–17.00 val. 

(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, 

 16.00–18.00 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  

 

Data ir laikas  

derinami  

Informacinis renginys ,,Garsiniai leidiniai 

ugdymo(si) procese: virtualios bibliotekos 

ELVIS pristatymas” 

Švietimo pagalbos 

specialistams, 

bibliotekininkams, 

lietuvių kalbos, 

pradinių klasių 

mokytojams 

Nuotoliu būdu 

Zoom 

platformoje 

-  Lina Vičkačkienė, Vilma 

Lukošienė 

mob.+370 600 98292 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

Data ir laikas  

derinami  

Mobilios švietimo pagalbos teikimas 

Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos 

gimnazijoje (susitikimas su 3 kl. tėvų 

bendruomene) 

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  

 

Data ir laikas  

derinami  

Mobilios švietimo pagalbos teikimas  

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos 

gimnazijoje 

Gimnazijos VGK   Luokės 

Vytauto 

Kleivos 

gimnazijoje 

 

- Vilma Lukošienė  

mob.+370 600 98292 

el. p. info.ppt@sctelsiai.l 

 

TELŠIŲ STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

01 9.00 Tiriamojo darbo užsiėmimas 

 ,,Šiltas namas“ 

 Telšių ,,Džiugo” 

gimnazijos mokiniai 

 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Artūras Domarkas, 

mob.+370 600 98670, 

el. p. arturas.domarkas@steamlt.lt  
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01 9.00 Tiriamojo darbo užsiėmimas 

,,Kristalų pasaulis” 

 Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazijos 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob +370 600 9870, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

03 8.00 

„eTwinning“ projekto ,,Kodavimas 

apie dirbtinį intelektą” (angl. 

,,Coding about AI”) užsiėmimai. 

Projekto dalyviai Telšių 

STEAM 

centras 

 Rokas Stankevičius, 

mob +370 600 9870 

el. p. 

rokas.stankevicius@steamlt.lt  

03 15.00 Pažintinė edukacija su STEAM centru Telšių lopšelio-darželio 

„Mastis” auklėtiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Juozas Maneikis, 

mob +370 600 9870 

el. p. juozas.maneikis@steamlt  

04 8.00 

„eTwinning“ projekto ,,Kodavimas 

apie dirbtinį intelektą” 

angl.,,Coding about AI”) užsiėmimai. 

Projekto dalyviai Telšių 

STEAM 

centras 

 Rokas Stankevičius, 

mob +370 600 9870 

el. p. 

rokas.stankevicius@steamlt.lt 

07 9.30 Tiriamojo darbo užsiėmimas 

„Kristalų pasaulis“. 

Telšių r. Tryškių L. 

Pelėdos gimnazijos 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob +370 600 9870, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

07 9.30 Tiriamojo darbo užsiėmimas 

,,Grafinis mechaninio judėjimo 

vaizdavimas“. 

 

Telšių r. Tryškių L. 

Pelėdos gimnazijos 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Artūras Domarkas, 

mob.+370 600 98670, 

el. p. arturas.domarkas@steamlt.lt  

07 14.00 Pažintinė edukacija su STEAM centru Plungės ,,Saulės” 

gimnazijos mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Juozas Maneikis, 

mob +370 600 9870 

el. p. juozas.maneikis@steam.lt 

08 13.00 Pažintinė edukacija su STEAM centru Telšių r. Buožėnų 

daugiafunkcio centro 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob +370 600 9870, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

14, 15 9.00 Tiriamojo darbo užsiėmimas 

„Dirbtinis inkstas“.  

Telšių ,,Kranto” 

progimnazijos mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob +370 600 9870, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

14, 15 9.00 Tiriamojo darbo užsiėmimas 

,,Grafinis mechaninio judėjimo 

vaizdavimas“. 

 

Telšių ,,Kranto” 

progimnazijos mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Artūras Domarkas, 

mob.+370 600 98670, 

el. p. arturas.domarkas@steamlt.lt  
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16 13.00 Pažintinė edukacija su STEAM centru Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazijos 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob +370 600 9870, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

18 11.00 Tiriamojo  darbo užsiėmimas 

,,Biologinės membranos“. 

 

,,Pažinimo licėjaus 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

Priklaus

ys nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Julija Barsienė, 

mob. 8 616 14056 

el. p. rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

23 13.00 Pažintinė edukacija su STEAM centru Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazijos 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob +370 600 9870, 

el.p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

29 9.00 Tiriamojo darbo užsiėmimai 

„Kristalų pasaulis“. 

Telšių Vincento 

Borisevičiaus gimnazijos 

mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob +370 600 9870, 

el.p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

30 13.00 

14.30 

Pažintinė edukacija su STEAM centru Plungės ,,Ryto” 

progimnazijos  mokiniai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob +370 600 9870, 

el.p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

02, 04, 

08, 09 

Laikas 

derinamas 

su 

mokyklomis 

Tiriamųjų darbų užsiėmimai: 

„Dirbtinis inkstas“ 7–10 kl. 

mokiniams; 

,,Biologinės membranos“ 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 

- Juozas Maneikis, 

mob +370 600 9870 

el. p. juozas.maneikis@steam.lt 

22, 28 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 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob +370 600 9870, 

el.p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

03, 04, 

24, 25 

Laikas 

derinamas 

su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimai ,,Misija 

Marse“ 11–12 kl. mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki  

10 -ties 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  
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08, 21, 

22, 28,  

29 

Laikas 

derinamas 

su 

mokyklomis 

Tiriamųjų darbų užsiėmimai 

 ,,Grafinis mechaninio judėjimo 

vaizdavimas“ 8 kl. mokiniams; 

,,Šiltas namas“ 9–10 kl. mokiniams. 

 

 

Mokyklų grupėms iki 12-

kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 arba el. 

p.  

rita.vargalyte@sctelsiai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Artūras Domarkas, 

mob.+370 600 98670, 

el. p. arturas.domarkas@steamlt.lt  

 

 

 

Indra Mileškienė, tel. 8 606 15915,  el. p.  indra.mileskiene@sctelsiai.lt  
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