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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 
 

11 12.05–

12.50 

Ilgalaikės programos „Mokytojų asmeninio 

meistriškumo stiprinimas įgyvendinant mokinių 

savivaldžio mokymosi strategijas“  I modulio  

gerosios patirties renginys-atvira fizikos 

pamoka „Virimas“ I c. klasėje. Pamoką veda 

Telšių Žemaitės gimnazijos fizikos mokytoja L. 

Mušinskienė 

2 prioritetas.  

Fizikos 

mokytojai 

Telšių Žemaitės 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt  

13.00 10.00 Ilgalaikės programos „Reflektyvaus 

mokymo(si) principų įgyvendinimas 

mokykloje“ I seminaras „Refleksija: kas, 

kam, kaip ir KODĖL?“. Lektorė – švietimo 

konsultantė, Laisvosios mokyklos modelio 

kūrimo grupės vadovė J.Ladygienė.  

1 prioritetas.   

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimnazijos 

pedagogai 

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimnazija 

0,90 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

mailto:info@sctelsiai.lt
mailto:info@sctelsiai.lt
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mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
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19 13.00  Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių 

kompetencijų ugdymas siekiant individualios 

vaiko pažangos“ I modulio kolegialaus 

mokymosi užsiėmimas-praktikumas 

„Vertinimas ir įsivertinimas – vaiko 

savarankiškumo ir atsakomybės ugdymo 

instrumentai ugdymo sąsajos siekiant vaiko 

sėkmingo pasirengimo bendrajam 

ugdymui“. Atsakingos – programos vadovės 

Telšių l.-d. „Mastis“ direktorė D. Popovič ir 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio pirmininkė J. 

Nagienė. 

1 prioritetas. 

Telšių r. 

švietimo įstaigų, 

teikiančių 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą atstovai 

(programos 

dalyviai) 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

20 10.00 Ilgalaikės programos „Spec. pedagogų-logopedų 

profesinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas 

– pagrindas efektyvesniam darbui su spec. 

poreikių turinčiais vaikais“ II modulio atvira 

veikla „Kalbinuko pratybos“. (Įvairios 

inovatyvios priemonės: Forbrain, Brain-Boy, 

Photon robotas, kitos sensorinės-kalbą 

skatinančios priemonės). Lektorė – Telšių l.-d. 

„Eglutė“ vyr. logopedė L. Sakienė. 

2 prioritetas. 

Spec. 

pedagogai-

logopedai, 

dalyvaujantys 

programoje 

Telšių l.-d. 

„Eglutė“ 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

20 11.05–

11.50 

Ilgalaikės programos „Mokytojų asmeninio 

meistriškumo stiprinimas įgyvendinant 

mokinių savivaldžio mokymosi strategijas“  I 

modulio  gerosios patirties renginys-atvira  

geografijos pamoka „Sinoptinio žemėlapio 

analizė“ I klasėje. Pamokas veda Telšių 

Žemaitės gimnazijos  geografijos mokytoja 

metodininkė A. Šviežikienė. 

2 prioritetas. 

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimn., Telšių r. 

Tryškių Lazdynų 

Pelėdos gimn., 

Telšių 

„Germanto“ 

progimn., Telšių 

r. Viešvėnų pagr. 

m-klos 

geografijos 

mokytojai, 

geografijos 

metodinės tarybos 

nariai 

Telšių Žemaitės 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt  

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

derina

ma 

 

 

   23 

 

 

 

13.00 

15.30 

 

 

 

13.00             

15.30 

Mini mokymų „Meno vitaminai: nuo lokalinio 

tapatumo iki profesionalaus meno apraiškų“ 

kūrybinės dirbtuvės (20 val.) 

IV-as užsiėmimas ,,Juostų audimas bei 

panaudojimas tekstilėje“, Žemaičių 

muziejaus ,,Alka“ vyr. muziejininkė,  kūrybinių 

dirbtuvių vadovė S. Udovičienė, (2 grupės po 2 

valandas). 

V-as užsiėmimas ,,Odininkystės amatas ir 

gamybos technologija“, kūrybinių dirbtuvių 

vadovas, Vilniaus universiteto komunikacijos 

fakulteto muzeologijos katedros doc. dr. A. 

Puškorius, (2 grupės po 2 valandas). 
1 prioritetas.   

Dailės ir 

technologijų 

mokytojai, 

kultūros 

darbuotojai 

 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Ilgalaikės programos „Microsoft Teams ir kitos 

Office 365 galimybės nuotoliniam mokymui“ I 

modulio „Microsoft Teams“ pradedantiesiems 

ir II modulio „Microsoft Teams ir kitos 

Office 365 galimybės“ pažengusiesiems 

užsiėmimai. Lektorė – Telšių V. Borisevičiaus 

gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė 

L. Liubienė. 

1 prioritetas. 

Telšių Žemaitės 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių Žemaitės 

gimnazija 

Kaina 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Data 

derina

ma 

 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė fizinio  

ugdymo pamoka“ I modulio renginiai:  

atviros pamokos: „Fizinių ypatybių ugdymas 

gimnastikos pamokose“, pamoką veda Telšių 

r. Tryškių L. Pelėdos gimnazijos fizinio 

ugdymo mokytojas metodininkas S. Statkus; 

„Netradicinės sporto šakos ir jų 

panaudojimas pamokoje“,  pamoką veda 

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 

fizinio ugdymo mokytojas metodininkas T. 

Gaurylius.  

1 prioritetas.   

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

gimnazija 

- Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Ilgalaikės programos „Microsoft Teams ir kitos 

Office 365 galimybės nuotoliniam mokymui“  

II modulio  „Microsoft Teams ir kitos Office 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazija 

Kaina 

priklausys 

nuo 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
mailto:ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
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365 galimybės“ pažengusiesiems užsiėmimai. 

Lektorius – Telšių r. Varnių M. Valančiaus 

gimnazijos IT vyr. mokytojas K. Mačernis. 

1 prioritetas. 

gimnazijos 

bendruomenė 

dalyvių 

skaičiaus 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Ilgalaikės programos „Ugdymo proceso 

organizavimas nuotolinio mokymo(si) būdu 

naudojant skaitmenines technologijas“ I 

modulio „Microsoft Teams įrankis“ 

užsiėmimai III grupei. Lektorius – Mažeikių r. 

Viekšnių gimnazijos IT mokytojas V. Motuzas. 

1 prioritetas. 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių „Džiugo“ 

gimnazija 

Kaina 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Ilgalaikės programos „Microsoft Teams ir kitos 

Office 365 galimybės nuotoliniam mokymui“  

I modulio „Microsoft Teams“ 

pradedantiesiems užsiėmimai. Lektorius – 

Telšių r. Nevarėnų mokyklos informatikos R. 

Tamaševičius. 

1 prioritetas. 

Telšių r. 

Nevarėnų 

mokyklos 

bendruomenė 

Telšių r. 

Nevarėnų 

mokykla  

Kaina 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

 Ilgalaikės programos „Skaitmeninio ugdymo 

galimybės dirbant su Google G-suite for 

education įrankiais“  užsiėmimai. Programos 

vadovas –  Telšių r. Tryškių L. Pelėdos 

gimnazijos IT  mokytojas K. Labanauskas. 

1 prioritetas.   

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių r. Tryškių 

L. Pelėdos 

gimnazija 

Kaina 

priklausys 

nuo 

dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Data 

derina

ma 

 Ilgalaikės programos „Savivaldis ir 

personalizuotas mokymasis – iššūkis 

šiuolaikiniam pedagogui ir mokiniui, siekiant 

mokymosi sėkmės“ 2-asis seminaras 

„Savivaldis ir personalizuotas mokymasis 

ugdymo sistemos kontekste“ . Lektorės – 

Lektorės – prof. A. Kazlauskienė, doc. R. 

Gaučaitė. 

2 prioritetas. 

Telšių „Ateities“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

Telšių „Ateities“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

Data 

derina

ma 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo programos 

mokymai. Lektorius – Telšių r. Luokės Vytauto 

Kleivos gimnazijos informatikos vyr. 

mokytojas V. Juknevičius. 1 prioritetas. 

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimnazijos 

pedagogai 

Telšių r. Luokės 

Vytauto Kleivos 

gimnazija 

Kaina 

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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 METODINĖ VEIKLA 
 

04 15.00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė L.Pleinienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

09 15.00 Dailės mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis-

rinkiminis susirinkimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė L. Kaziukonė. 

Dailės 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

10 14.00 Kolegialus mokymasis - tarptautiniams 

mokyklų bibliotekų metams „Skaitymas – 

vienas iš kelių į sveikatą ir gerovę“ skirtų 

spalio mėn. rajono mokyklų bibliotekose 

vykdytų renginių refleksija. Atsakinga – Telšių 

Žemaitės gimnazijos bibliotekininkė R. 

Gaižauskienė. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

11 13.00 Kolegialus mokymasis – respublikinio 

projekto „Mes mažieji piemenėliai“ gerosios 

patirties pristatymas ,,Piemenėlių žaidimai šv. 

Martyno dieną“. Atsakinga – Telšių l.-d. 

„Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė V. Jokšienė. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Žemaitijos 

kaimo muziejus, 

Parko g. 8 a, 

Telšiai 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

17 15.00 Anglų kalbos  mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė E. 

Račkauskienė. 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

19 14.00 Muzikos mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė N. Činskienė. 

Muzikos 

mokytojai  

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

20 14.00 Biologijos mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė D. Kurlienė. 

Biologijos 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

30 15.00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė L. Pleinienė. 

 

 

 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu - Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

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

Iki lapkričio 12 d.  Telšių meno mokyklos dailės skyriaus 2-os 

klasės mokinių kompozicijos darbų paroda 

„Spalvingosios pasakos“. Parodos rengėja 

mokytoja S. Šiškauskienė. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Lapkričio – gruodžio 

mėn., 

parodos atidarymas 12 

d. 13.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų projekto, skirto tarptautinei 

Tolerancijos dienai, nuotraukų paroda „Rankos 

kuria stebuklus“. Atsakinga – ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė J. Nagienė. 

Projekto 

dalyviai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Pagal atskirą 

grafiką 

Anglų kalbos mokymai (A1, A 2.1, B1.2). 

3 prioritetas. 

Pedagogai, 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel. 

 (8 444) 60 214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt  

19 d. 

14.00 val. 

 

Forumas „Kultūrinių, visuomeninių ir 

pilietinių tradicijų raida Telšiuose“, skirtas 

2020 m. Lietuvos suaugusiųjų mokymosi 

savaitei „Susitikim mokytis. Kartu mes 

galim!“. Atsakinga – metodininkė N. 

Vaičekauskė.  

 

Telšių r. 

įstaigos, VšĮ, 

asociacijos, 

teikiančios 

neformalųjį 

suaugusiųjų 

švietimą 

Vieta bus 

nurodyta vėliau 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Pagal atskirą 

grafiką 

Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninis 

raštingumas?!“ veiklos renginiai.   

3 prioritetas. 

Projekto 

dalyviai 

Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel. 

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Dalyviai bus 

informuoti 

asmeniškai 

Ankstyvosios intervencijos programos 

užsiėmimai.   

Vaikai, paaugliai  Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

- Jurgita Paulauskienė, Alvyda 

Beržanskienė, 

tel. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt    

 

Visą mėnesį 

paskirtu laiku  
(mokyklos arba tėvai 

bus informuojami dėl 

 Pirminiai ar/ir pakartotinių mokinių/vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai. 

 

Mokiniai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

- PPT specialistai, 

tel. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

mailto:aldona.kleiviene@sctelsiai.lt
mailto:nijole.vaicekauske@sctelsiai.ltt
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pasikeitusių aplinkybių, 

susijusių su karantinu) 

Visą mėnesį  

su klientu suderintu 

laiku ir būdu 

(kontaktinis arba 

nuotolinis) 

Pedagoginis  psichologinis konsultavimas.  Mokiniai, tėvai, 

pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

- 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 

-  Vilma Lukošienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

 

Kiekvieną mėnesio 

trečiadienį 

nuo 17.00 iki 

18.30. 

(būtina išankstinė 

registracija) 

Psichologo konsultacijos tėvams, kurie vieni 

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

 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

-  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 

Džiugo g. 6, 

Telšiai 

 

-  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 

Džiugo g. 6, 

Telšiai 

-  Elvyra Noreikienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

Visą mėnesį  

su klientais 

suderintu laiku 

Psichologinių problemų prevencijos 

užsiėmimai vaikams ir jų šeimos nariams. 

 

Vaikai, tėvai Žarėnų dienos 

centras, 

Varnių g. 1, 

Žarėnų mstl., 

Žarėnų sen., 

Telšių r. 

-  PPT specialistai, 

tel. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

 

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