TVIRTINU

Direktorė
Rita Vargalytė
TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS
2019 M. BALANDŽIO MĖN.
Tel. (8 444) 60 214, (8 444) 60 213, mob. +370 614 69160 el. paštas: info@sctelsiai.lt , internetinė svetainė: http://www.sctelsiai.lt

Akreditacijos Nr. AP 059

1. Prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.
2. Prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.
3. Prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 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

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
02

13.00

Seminaras „Sėkminga anglų kalbos pamoka –
nuo temos prie užduoties“. Programos vadovė –
Oxford University Press leidyklos atstovė Baltijos
šalims M. Ogorodnikovienė.
3 prioritetas.

04

13.00

Seminaras „Kaip užtikrinti lygiavertį
išsilavinimą kiekvienam vaikui?“ Lektorė –
švietimo ekspertė U. Jakubauskaitė.
3 prioritetas.

10

12.00

Seminaras „Patyriminis mokymas(is) ir
pažangos stebėjimas pamokoje“. Programos
vadovė – Akmenės r. Akmenės gimnazijos
biologijos-chemijos mokytoja metodininkė L.
Zdanavičienė.
1prioritetas.

Anglų kalbos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

3,60 €

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai
ugdymui, ugdymą
organizuojančių
skyrių vedėjai

Telšių „Džiugo“
gimnazija

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444)60213, el. p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

Biologijos, chemijos
ir fizikos mokytojai

Telšių V.
Borisevičiaus
gimnazija, 304
kab.

13,80 €

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

12

13.00

23

14.00

17

13.00

17

13.00

16

Apie
išvykim
o vietą
ir laiką
bus
pranešta
papildo
mai

Seminaras „Lėlė, kaip priemonė kūrybingam
ugdymo procesui“, (18 ak. val.) I dalis.
Programos vadovė – Telšių l.-d. „Eglutė“
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė J.
Nagienė.
3 prioritetas.
20 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos
„Pedagogų profesinių kompetencijų plėtojimas
per kolegialų mokymąsi: šiuolaikiškos dailės
technikos, interpretacijos ir meno terapijos
metodai“
IV dalis. Metodinis užsiėmimas „Metodiniai
žingsniai kūrybinio rezultato link“. Lektorė Telšių „Germanto“ progimnazijos dailės mokytoja
metodininkė J. Stulpinienė.
3 prioritetas.
Seminaras „Skaitmeninės priemonės ir metodai
mokant matematikos V–VIII klasėse ir
rengiantis NMPP“. Lektoriai – Leidyklų TEV ir
EMA mokymo priemonių autoriai, matematikos
daktaras E. Žalys, M. Vilniškienė.
3 prioritetas.
40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos
„Pedagogo ir ugdytinio dermė“ VIII dalis.
Gerosios patirties užsiėmimas ,,Ugdymo(si)
džiaugsmo patirtys meniniame, kalbiniame ir
sveikos gyvensenos ugdyme“. Lektorės – Telšių
l.-d. „Berželis“ meninio ugdymo pedagogė J.
Norkuvienė, logopedė L. Stasiulienė, Telšių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė M. Liubinavičienė.
3 prioritetas.
Edukacinė išvyka „Telšių ir Akmenės r.
technologijų mokytojų kolegialus mokymasis:
Akmenės r. mokytojų patirtis“. Programos
vadovė – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos
technologijų mokytoja metodininkė J.
Martinkienė.
3 prioritetas.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Telšių švietimo
centras

27,60 €

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

I-III dalyse dalyvavę
dailės ir technologijų
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

5–8 klasių
matematikos
mokytojai

Telšių švietimo
centras

0,90 €

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

I-oje dalyje dalyvavę
Telšių l.-d.
„Berželis“ pedagogai

Telšių l.-d.
„Berželis“

-

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Technologijų
mokytojai

Akmenės
gimnazija

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

16

12.00

18

10.00

18

10.00

23–26,
29-30

9.00
12.00

24

10.00

24

10.00

27 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos
„Spec. pedagogų-logopedų profesinių ir
bendrųjų kompetencijų plėtojimas – pagrindas
efektyvesniam darbui su spec. poreikių
turinčiais vaikais“ II dalis. Atvira veiklatarpmokyklinis garsinės analizės konkursas
„Paraidžiui“ ir jos aptarimas. Lektorės – Telšių
„Ateities“ progimnazijos vyr. logopedė-spec.
pedagogė D. Šlekienė, Telšių „Kranto“
progimnazijos vyr. spec. pedagogė J. Šilinskienė,
vyr. logopedė A. Saročkienė.
3 prioritetas.
Edukacinė išvyka „Lietuvių liaudies tradiciniai
instrumentai, jų gamyba ir panaudojimas
ugdyme. Dainų kūrimo metodikos“. Programos
vadovė – Telšių l.-d. „Mastis“ muzikos mokytoja
metodininkė, metodinio būrelio pirmininkė N.
Činskienė.
3 prioritetas.
40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos
,,Pokyčių valdymas ugdymo procese“ II-oji
sesija. Lektorės – Klaipėdos Varpo gimnazijos
direktorė R. Mašurinienė, Alytaus lopšeliodarželio „Volungėlė“ direktorė A. Plytninkaitė.
3 prioritetas.
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa (60 akad. val.). Lektorės – Telšių ŠC
PPT skyriaus spec. pedagogės logopedės V.
Bidvienė, V. Lukošienė, psichologė V.
Sabeckienė, psichologo asistentė A.
Beržanskienė.
1 prioritetas.
Seminaras „Vaikų sveikos gyvensenos
skatinimas“. Organizatoriai – asociacija
„Kūrybinės ateities idėjos“ ir Telšių kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų draugija.
3 prioritetas.
Seminaras „Matematikos pamokos: patirtis
dirbant su nauju vadovėlio komplektu 1-2

I-oje dalyje dalyvavę
spec. pedagogailogopedai

Telšių „Kranto“
progimnazija

-

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Muzikos mokytojai ir
ikimokyklinių įstaigų
muzikos pedagogai

Gargždų vaikų ir
jaunimo
laisvalaikio
centras

Nuo 15,00 €
(priklausoma
i nuo dalyvių
skaičiaus)

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Švietimo įstaigų
vadovai, pedagogai,
dalyvavę I-oje
sesijoje

Telšių švietimo
centras

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444)60213, el. p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

Pedagogams,
kuriems reikalinga
išklausyti Spec.
pedagogikos ir spec.
psichologijos kursų
programą

Telšių
suaugusiųjų
m-kla (S.
Daukanto g. 17)

28,80 €

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Ikimokyklinių įstaigų
pedagogai,
mokytojai, soc.
pedagogai,
visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistai
Pradinių klasių
mokytojai;

„Gurmanų
gildija“
(Kepyklos g. 33,
Telšiai).

0,90 €

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Telšių švietimo
centras

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53 445, el. p.

25

11.00

25

Laikas
derinam
as

26

Apie
išvykim
o vietą
ir laiką
bus
pranešta
papildo
mai
10

30

Data
derina
ma

klasei (serija TAIP!)“. Programos vadovės – E.
Čebatorienė, R. Gudmonienė, Šiaulių V. Kudirkos
progimnazijos pradinių klasių mokytojos
metodininkės.
3 prioritetas.
Seminaras „Grįžtamasis ryšys - motyvaciją ir
individualią pažangą skatinantis veiksnys lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ .
Programos vadovė – Elektrėnų „Versmės“
gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
ekspertė A. Liutkevičienė.
1 prioritetas.
20 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos
„Patyriminis ugdymas – šiuolaikiško ugdymo
pagrindas. Telšių r. geografijos mokytojų
patirtis“ II dalis.
Metodinė išvyka į Varnių regioninį parką
„Žemaitijos geologinis pagrindas ir paviršius“.
Lektorė - Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus
gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė I.
Kačinauskaitė.
3 prioritetas.
Edukacinė išvyka „Gabių vaikų ugdymo patirtis
Latvijos Rygos vidurinėje mokykloje“ ( pagal
Kauno r. švietimo centro parengtą ir UPC
akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą,
programos kodas 213000761).
3 prioritetas.
Seminaras „Švietimo įstaigų dokumentų
rengimo ir archyvavimo aktualijos“. Programos
vadovė – Klaipėdos apskaitos m-klos lektorė R.
Rockinienė.
3 prioritetas.

Derinam Seminaras „Aš atsakau už psichikos sveikatą“
as
pagal LIONS QUEST programą. Lektorius –
vaikų psichiatras L. Slušnys.
1 prioritetas.

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt
registruotis į
seminarą:
https://www.sviesa.lt
/node/15605
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojai

Telšių švietimo
centras

13,80 €

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Geografijos
mokytojai, dalyvavę
I-oje dalyje

Telšių r. Varnių
regioninis parkas

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Anglų k. ir kitų
dalykų mokytojai,
ugdymo įstaigų
direktorių
pavaduotojai

Rygos lietuvių
vidurinė mokykla

Nuo 16.00 €
(Priklausoma
i nuo dalyvių
skaičiaus)

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Švietimo įstaigų
darbuotojai, atsakingi
už dokumentacijos
tvarkymą,
archyvavimą ir
naikinimą.

Telšių švietimo
centras

35,00 €

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Pradinių klasių
mokytojai, klasių
vadovai, soc.
pedagogai,
psichologai,

Telšių „Kranto“
progimnazija

Projektinės
lėšos

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Kovo
–
birželi
o mėn.

-

40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa
„Novatoriškas ir kūrybiškas IKT panaudojimas
– ugdymo kokybės pradiniame ugdyme
tobulinimas“: IV dalis „Projektas „Planšetė
pradinukui 2019“. Programos vadovė – Telšių
„Germanto“ progimnazijos pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė S. Liaudanskienė.

visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistės, mokinių
tėvai
Telšių „Germanto“
progimnazijos,
Telšių r. Varnių
M.Valančiaus
gimnazijos, Telšių r.
Kaunatavos pagr.
mokyklos pradinio
ugdymo mokytojai

3 prioritetas

Telšių
„Germanto“
progimnazija,
Telšių r. Varnių
Motiejus
Valančiaus
gimnazija, Telšių
r. Kaunatavos
pagr. mokykla

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

METODINĖ VEIKLA
01

14.00

02

13.00

03

14.00

04

13.00

10

13.00

Pradinio ugdymo mokytojų apskrito stalo
diskusija „Planšetė pradinukui 2019“ iššūkiai ir
galimybės“. Atsakinga – Telšių „Germanto“
progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė S.Liaudanskienė.
(Ilgalaikės programos „Novatoriškas ir kūrybiškas
IKT panaudojimas – ugdymo kokybės
tobulinimas“ IV dalis). 3 prioritetas.
Psichologų metodinio būrelio susirinkimas.
KET‘o metodai. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė V. Sabeckienė.
3 prioritetas.

Projekto dalyviai

Telšių švietimo
centras

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

Psichologai

-

Vitalija Sabeckiene,
mob. 8 604 28049,
el. p.sabeckiene6@gmail.com

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio
tarybos posėdis. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė A. Vaičiulienė.
3 prioritetas.
Atvira kūno kultūros pamoka „Stalo teniso
pradmenys“. Pamoką veda – Telšių r. Varnių M.
Valančiaus gimnazijos kūno kultūros mokytojas
metodininkas S. Jogminas.
3 prioritetas.
Socialinių pedagogų metodinio būrelio
pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio
pirmininkė J. Anglickienė.
3 prioritetas.

Metodinio būrelio
tarybos nariai

Telšių švietimo
centro
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba
Telšių švietimo
centras

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

Kūno kultūros
mokytojai

Telšių r. Varnių
M. Valančiaus
gimnazija

-

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Socialiniai pedagogai

Telšių ŠC PPT

-

Jolanta Anglickienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

11

13.00

16

14.00

18

13.00

25

13.00

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis
užsiėmimas, „3-4 klasių mokinių diktanto
konkurso „Raštingiausias pradinukas“ darbų
aptarimas“.
3 prioritetas.
Rajono metodinių būrelių pirmininkų
pasitarimas. Atsakingos – ŠC metodininkės.
3 prioritetas.
Psichologų metodinio būrelio susirinkimas.
Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė V.
Sabeckienė.
3 prioritetas.
Gerosios patirties užsiėmimas „Kiekvieno
mokinio sėkmė per praktinę veiklą ir
individualią patirtį: Telšių „Kranto“
progimnazijos atvejis“. Atsakinga – Telšių
„Kranto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Saplinskienė.
3 prioritetas.

Pradinio ugdymo
mokytojai

Telšių švietimo
centras

-

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

Rajono metodinių
būrelių pirmininkai

Telšių švietimo
centras

-

Psichologai

Telšių ŠC PPT

-

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Vitalija Sabeckiene,
mob. 8 604 28049,
el. p.sabeckiene6@gmail.com

Kauno r.
Vaišvydavos pagr.
m-klos pedagogai

Telšių „Kranto“
progimnazija

0,90 €

Ramutė Ežerskytė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt

Telšių r.
bendruomenė

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Pedagogai, Telšių r.
bendruomenės nariai

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

Pedagogai, Telšių r.
bendruomenės nariai

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

,,Oplico“ projekto
darbo grupės

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

KITA
Nuo balandžio 9
d.
Pagal atskirą
grafiką

Telšių „Germanto“ progimnazijos mokinių A.
Klingerytės (4 kl.) ir E. Kazlauskaitės (5 kl.)
dailės darbų paroda „Atradimai“. Rengėja dailės mokytoja metodininkė J. Stulpinienė.
Anglų ir lietuvių (kaip užsienio) kalbų
mokymai.
3 prioritetas.

Pagal atskirą
grafiką

Dailės raiškos užsiėmimai.
3 prioritetas.

Pagal atskirą
grafiką

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Atvira ir liberali bendruomenė:
iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“
(Oplico) darbo grupės.
3 prioritetas.

8 d.,
10 val.

Pagal atskirą
grafiką
Pagal atskirą
grafiką

Seminaras „Bendruomeniškumo stiprinimas per
socialinę integraciją“ – Erasmus+ projekto „Atvira
ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės
suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO) partnerių
patirtis“. (18 ak.val.) I dalis. Atsakinga –
metodininkė N. Vaičekauskė.
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Stereotipai ir mokslinė fantastika“
(Stereo Scifi) darbo grupės pasitarimas.
3 prioritetas.
Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių
projekto „Rekomendacijos dėl suaugusiųjų
mokyme įgytų kompetencijų patvirtinimo
Europoje“ (Revalue) darbo grupės pasitarimas.
3 prioritetas.

Telšių r.
savivaldybės
seniūnijų,
bendruomenių
atstovai

Telšių švietimo
centras

Projektinės
lėšos

Nijolė Vaičekauskė, tel.
(8 444) 53 445, el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt

,,Stereo Scifi“ darbo
grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

Aldona Kleivienė, tel.
(8 444) 60 214, el. p.
aldona.kleiviene@sctelsiai.lt

,,Revalue“ projekto
darbo grupės nariai

Telšių švietimo
centras

-

Rita Vargalytė, tel.
(8 444) 60 213, el. p.
rita.vargalyte@sctelsiai.lt

-

Jolanta Anglickienė, Alvyda
Beržanskienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

-

Vilma Lukošienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
02

14.30

Ankstyvosios intervencijos užsiėmimai.

04

13.00

PPT specialistų konsultacinė diena – susitikimas
su Varnių M. Valančiaus gimnazijos VGK
nariais, bendruomene.

VGK nariai

16

13.00

PPT specialistų konsultacinė diena – susitikimas
su Telšių ,,Germanto“ progimnazijos VGK
nariais, bendruomene.

VGK nariai

Telšių
,,Germanto“
progimnazija

-

Vilma Lukošienė
mob. 8 604 28049, el. p.
info.ppt@sctelsiai.lt

19

13.00

Atvejo analizė. Grupinis užsiėmimas
socialiniams pedagogams.

Socialiniai pedagogai

Telšių švietimo
centro
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

-

Jolanta Anglickienė, Vitalija
Sabeckienė,
mob. 8 604 28049, el. p.
sabeckiene6@gmail.com

Rizikingos elgsenos
nepilnamečiams
asmenims nuo 14
metų

Telšių švietimo
centro
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba
Varnių M.
Valančiaus
gimnazija

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamo valstybės planavimo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2ESFA-V-729-03-0001 įgyvendinimo veiklos
4, 11,
18, 25

17.00

Tėvų savitarpio pagalbos grupės užsiėmimai.

Tėvai

Telšių švietimo
centro

-

Lina Vičkačkienė
mob. 8 604 28049
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

Pagal atskirą
grafiką ir suderintą
laiką

Pagal atskirą
grafiką ir
suderintą laiką

PPT socialinio pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius ir
didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius

PPT specialiojo pedagogo veikla rajono
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
turintys vidutinius
ir didelius
specialiuosius
ugdymosi poreikius

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

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba
Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose

Ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose

-

Jolanta Anglickienė
mob. 8 604 28049
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

-

Reda Stulpinienė
mob. 8 604 28049
el. p. info.ppt@sctelsiai.lt

