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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 

 

24 

 

 

 

25  

10.30 

 

 

 

8.00 

Ilgalaikės programos „Mokinių pasiekimų ir 

asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas bei 

vertinimas“ 1-asis seminaras „Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo paskirtis“. 

2-asis seminaras „Diagnostinis vertinimas 

mokymo etapo pradžioje ir pabaigoje“. 

Lektorė – A. Šarskuvienė, Nacionalinės 

švietimo agentūros išorės auditorė, 

vadovaujanti vertintoja.  

1 prioritetas.   

Telšių 

Naujamiesčio 

mokyklos 

bendruomenė 

Telšių 

Naujamiesčio 

mokykla 

Kaina 

priklausys 

nuo grupės 

dydžio 

Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

25 

 

    9.00 Ilgalaikės programos „Savivaldžio mokymosi 

link tobulinant mokinių mokėjimo mokytis 

strategijas ir stiprinant mokymosi motyvaciją“ 

2-asis seminaras „Savivaldis ir 

personalizuotas mokymasis“. Lektorės – prof. 

A. Kazlauskienė, doc. R. Gaučaitė. 

1 prioritetas.   

Telšių „Kranto“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

Telšių „Kranto“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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26 9.00 Ilgalaikės programos „Akademinių pasiekimų 

ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ I 

modulio seminaras „Savivaldis ir 

personalizuotas mokymasis kaip sistema, jo 

planavimo ir organizavimo esminiai 

principai, nuostatos, aplinka, metodai“. 

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

Gaučaitė, ŠU.  

 1  prioritetas. 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazijos 

bendruomenė 

Telšių r. Varnių 

M. Valančiaus 

gimnazija 

Kaina 

priklausys 

nuo grupės 

dydžio 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

26 13.00 Seminaras „Ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

padėjėjų kompetencijų plėtra“. Programos 

vadovai ir lektoriai – Telšių švietimo centro 

PPT skyriaus ir Telšių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro specialistai. 

3 prioritetas. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

padėjėjai 

Telšių švietimo 

centras 

3,60 € Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

27 10.00 Ilgalaikės programos „Sėkmingo gabių vaikų 

ugdymo mokykloje prielaidos bei darbas su 

skirtingą motyvaciją turinčiais mokiniais“ 2-asis 

seminaras „Darbas su skirtingą mokymosi 

motyvaciją turinčiais mokiniais“. Lektorė – 

psichologė-psichotereapeutė J. Karvelienė. 

2 prioritetas.   

Telšių 

„Germanto“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

Telšių 

„Germanto“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

 

 

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