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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 
 

10 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 Žemaitės, 

V. Borisevičiaus, 

„Džiugo“, 

Tryškių L. 

Pelėdos gimn. ir 

Telšių „Kranto“ 

progimn. 

komandos 

Telšių švietimo 

centras 

Kaina 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt   

14 Laikas 

derinamas 

Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių 

kompetencijų ugdymas siekiant individualios vaiko 

pažangos“ I modulio seminaras „Vertinimas ir 

įsivertinimas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“. Lektorės: NMVA 

mokyklų išorinio vertinimo vadovaujančioji 

vertintoja A. Šarskuvienė ir Kaišiadorių r. 

Žiežmarių m.-d. „Vaikystės dvaras“ direktorė E. 

Raudeliūnienė. 1 prioritetas. 

Telšių r. švietimo 

įstaigų, teikiančių 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą atstovai 

Telšių švietimo 

centras 

Kaina 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt  
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17 14.00 Seminaras „Inovatyvaus ugdymo proceso link su 

eTwinning projektais“. Lektorė – Telšių 

„Germanto” progimnazijos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė, eTwinning ambasadorė G. 

Raudonienė. 

1 prioritetas. 

Visų dalykų 

mokytojai, 

pradinio, 

priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagoginiai 

darbuotojai 

Telšių švietimo 

centras 

0,90 € Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

17 12.00 Ilgalaikės programos „Mokytojų asmeninio 

meistriškumo stiprinimas įgyvendinant mokinių 

savivaldžio mokymosi strategijas“ I modulio 

seminaras „Šiuolaikinio ugdymo strategijų 

įgyvendinimas - savivaldis ir personalizuotas 

mokinių mokymasis“. Lektorės – prof. A. 

Kazlauskienė, doc. R. Gaučaitė. 

2 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  

16, 23 

 

12.00 Ilgalaikės programos „Savivaldžio mokymosi link 

tobulinant mokinių mokėjimo mokytis strategijas ir 

stiprinant mokymosi motyvaciją“ paskaita 

„Pamokos studijos metodas“. Lektorė – Telšių 

„Kranto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

A. Bukinienė, (2020-09-16); 

 3-asis seminaras „Kaip užprogramuoti save ir 

mokinius nuolatiniam tobulėjimui ir siekiams“. 

Lektorė – psichologė-psichoterapeutė J. Karvelienė 

(2020-09-23). 

1 prioritetas.   

Telšių „Kranto“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

Telšių „Kranto“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

24 13.00 Konferencija „Telšių atminties knyga: miesto 

žydų gyvenimas“. Programos vadovė – Žemaičių 

muziejaus „Alka“ archivarė, gidė J. Bucevičė. 

1 prioritetas.   

Istorijos, pilietinio 

ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

VDA Telšių 

fakulteto parodų 

salė (Kęstučio g. 

3, Telšiai) 

0,90 € Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

25 11.00 

10.30 
registracija 

Tarptautinė konferencija „Žemaitiškų koplytėlių 

tradicijų gyvastis“. Programos vadovė – Telšių 

savivaldybės kultūros centro etnografė S. Dacienė.  

 

Žemaitijos 

regiono rajonų, 

miestų kultūros, 

etninės kultūros 

centrų 

specialistai, amatų 

centrų vadovai ir 

specialistai, 

mokytojai,  

tautodailininkai 

Telšių rajono 

savivaldybės 

posėdžių salė, 

Žemaitės g. 14 

0,90 € Ramutė Ežerskytė, tel.  

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt  
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25 14.00 Ilgalaikės programos ,,Meno vitaminai: nuo 

lokalinio tapatumo iki profesionalaus meno 

apraiškų“ seminaras  ,,Spalvų muzika arba 

piešimas ant rūbų“. Lektorė –  Telšių menų 

mokyklos dailės vyresnioji mokytoja  S. 

Šiškauskienė. 

Kultūros centrų 

specialistai,  

dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

Telšių švietimo 

centras 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

30 13.00 Ilgalaikės programos „Sėkmingo gabių vaikų 

ugdymo mokykloje prielaidos bei darbas su skirtingą 

motyvaciją turinčiais mokiniais“ paskaita „Mokinių 

akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo 

kokybė“. Lektorė – Telšių švietimo centro PPT 

vedėja L. Vičkačkienė. 

2 prioritetas.   

Telšių 

„Germanto“ 

progimnazijos 

bendruomenė 

Telšių 

„Germanto“ 

progimnazija 

- Aldona Kleivienė, tel.  

(8 444) 60214, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

30 10.00 Ilgalaikės programos „Spec. pedagogų-logopedų 

profesinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas – 

pagrindas efektyvesniam darbui su spec. poreikių 

turinčiais vaikais“ II modulio seminaras „Gina 

Davies metodikos „Attention Autizm“ 

pristatymas“. Lektorė – Plungės pedagoginės 

psichologinės tarnybos logopedė metodininkė J. 

Kubilienė. 

2 prioritetas.   

Spec. pedagogai-

logopedai 

Telšių švietimo 

centras 

Kaina 

priklausys 

nuo dalyvių 

skaičiaus 

Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt  

 

 METODINĖ VEIKLA 
 

Data 

bus 

tikslin

ama 

 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė L. Pleinienė. 

 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

21 14.30 Matematikos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė A. Streckienė. 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

24 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas. 

Atsakinga – metodinio būrelio pirmininkė J. 

Nagienė. 

Tarybos nariai Telšių švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, tel.  

(8 444) 53 445, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

28 10.00 Soc. pedagogų metodinio būrelio narių 

susirinkimas. Atsakinga – metodininkė R. 

Ežerskytė. 

 

 

Soc. pedagogai Telšių švietimo 

centras 

- Ramutė Ežerskytė, tel. 

(8 444) 60 214, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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  KITA 
 

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  

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 
 

 

Visą mėnesį paskirtu 

laiku  

 Pirminiai ar/ir pakartotinių mokinių/vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai. 

 

Mokiniai Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

- PPT specialistai, 

mob. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

Visą mėnesį  

su klientu suderintu 

laiku  

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 iki 18 val. 

(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 val. iki 18.30 

val. 

(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 

ketvirtadienį  

nuo 17.30 iki 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 

 

 

-  Jurgita Paulauskienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

Kiekvieną mėnesio  

pirmadienį ir 

trečiadienį nuo 15 

val. iki 17 val. 

Logopedo konsultacijos vaikų kalbos, 

komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.  

 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

 

-  Elvyra Noreikienė 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 
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(būtina išankstinė 

registracija) 

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, 

mob. 8 604 28049, 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 

 

 

 

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