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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 

 

Prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys: 

1. Skaitmeninių kompetencijų stiprinimas; 

2. Kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas; 

3. Pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas; 

4. Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas; 

5. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas. 

22 15.00 Ilgalaikės programos 

„Šiuolaikiškas matematinių 

gebėjimų ugdymas“ nuotolinė 

paskaita „Naujoji matematikos 

vadovėlių serija „Matematika 

visiems“ .  Lektoriai – Vilniaus 

,,Saulės“ gimnazijos mokytoja 

Matematikos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

1,50 Eur Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

mailto:info@sctelsiai.lt
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mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt


 

 

ekspertė V. Pipirienė,  dr. E. 

Žalys. 

4 prioritetas. 

 

22 15.00 Ilgalaikės programos „Švietimo 

įstaigų vadovų lyderystės ugdymui 

ir mokymuisi kompetencijų 

tobulinimas – kelias efektyvios ir 

įtraukios mokyklos link“ nuotolinė 

paskaita „Mokinių pasiekimų 

vertinimas pagal atnaujintas 

ugdymo turinio programas“. 

Lektorė – ŠMM, Bendrojo 

ugdymo departamento Pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo skyriaus 

vedėja I. Raudienė. 

 4 prioritetas. 

Mokyklų direktoriai 

ir jų pavaduotojai 

ugdymui 

Nuotoliniu 

būdu 

- Simonas Baliutavičius 

mob. 8 606 30031, el. p. 

simonas.baliutavicius@sctelsiai.lt  

Registracija Semi+ 

 

27 12.00 Ilgalaikės programos „Pagalba 

mokykloms ruošiantis atnaujintų 

ugdymo programų  

įgyvendinimui“ seminaras 

„Kompetencijomis grįstas 

ugdymas ir atnaujinamos 

bendrosios programos“. 

Lektorius – metodinių priemonių 

ir vadovėlių autorius, 

kompetencijų raidos aprašo, 

informatikos bendrosios 

programos ir jos įgyvendinimo 

rekomendacijų bendraautorius A. 

Balvočius. 

4 prioritetas. 

Telšių Vincento 

Borisevičiaus 

gimnazijos 

pedagogai 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokestis 

priklausy

s nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 
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31 10.00 Ilgalaikės programos „Katalikų 

tikybos mokytojų dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų plėtojimas 

atnaujinamų Bendrųjų programų 

kontekste“ seminaro „Tridienio 

triumfas“. Programos vadovas – 

mons. R. Gudlinkis. 

4 prioritetas. 

Telšių vyskupijos 

katalikų tikybos 

mokytojai 

Telšių 

Vyskupo 

Vincento 

Borisevičiaus 

kunigų 

seminarija 

(Katedros a. 6) 

 

35 Eur Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

  

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

8 10.00 13-oji geografijos olimpiada 

„Mano gaublys“ 6–8 klasių 

mokiniams 

6–8 klasių rajono 

mokiniai 

Telšių 

,,Atžalyno“ 

progimnazija 

 Telšių rajono geografijos 

mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkas Tomas Ubartas 

Indra Mileškienė,  

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

 

 

 METODINĖ VEIKLA 

 

28 14.00 Gerosios patirties renginys 

„Bendrojo ugdymo mokytojų 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas". Iš 

stažuotės Estijoje patirtais 

įspūdžiais ir savo įžvalgomis 

dalijasi Telšių „Kranto" 

progimnazijos mokytoja Jolanta 

Bružienė 

Telšių rajono 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Indra Mileškienė, 

mob. 8 606 15915, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ nuo 03-08  

iki 03-25 

 

  KITA 

 

14 d. 

10 val.  

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo teikėjų atstovų 

Telšių r. NSŠ 

teikėjų atstovai 

Telšių  

švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98 372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

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


 

 

pasitarimas. Atsakinga – 

metodininkė N. Vaičekauskė. 

 

28 d. 

14.00 val.  

Mini mokymai „Dalyvaujamojo 

biudžeto įgyvendinimas Telšių 

rajono savivaldybėje 2023 

metais“. Atsakinga – 

metodininkė N.Vaičekauskė. 

Telšių r. 

savivaldybės 

bendruomenės 

nariai 

Nuotolinis  

(Zoom 

platformoje) 

-  

Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98 372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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