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Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

4 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kūrybiškumo ugdymo 

galimybės šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“                

II modulio 1 uţsiėmimas  - 

seminaras „Pedagogo asmenybės 

kūrybiškumo raiška, dirbant su 

ikimokyklinio amţiaus vaikais“ 

Seminaro lektorės: Klaipėdos 

valstybinės kolegijos edukologijos 

mokslo magistrės Rima 

Eţerskienė, Rūta Tamašauskienė  

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

10.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
http://www.scmazeikiai.lt/
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt


5 13:00 Socialinių pedagogų metodinis 

uţsiėmimas „Nuotolinio darbo 

iššūkiai. Gerosios patirties 

sklaida“.                                            

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Jurgita Turčinskienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

5 16:00 Biologijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas.                                        

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Lina Vičiulienė 

Biologijos 

mokytojai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

10 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Vaiko 

emocinio intelekto ugdymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

V modulio uţsiėmimas – 

metodinė praktinė konferencija 

„Vaiko socialinio ir emocinio 

ugdymo ryšys su fizine aplinka: 

Maţeikių lopšelio-darţelio 

„Bitutė“ gerosios patirtys ir 

inovacijos“. Programos vadovės:                                                                         

Janina Karpinskienė,                           

Birutė Kavaliauskienė,                      

Vilija Šulcienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

- ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

10 13:00 Ikimokyklinio ugdymo psichologų 

metodinis uţsiėmimas 

„Psichologinės pagalbos 

ikimokyklinio amţiaus vaikams 

aktualijos“.                                        

Atsakinga -   Monika Liaučiūtė 

Ikimokyklinio 

ugdymo  

psichologai 

Lopšelis – darţelis 

„Buratinas“ 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt


10 13:00 Choreografijos mokytojų 

metodinis uţsiėmimas „2020-2021 

m.m. veiklos planavimas“.                          

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Olga Gross 

Choreografijos 

mokytojai 

Choreografijos 

mokykla 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

10 14:30 Matematikos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas.                                   

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Laima Perminė 

Matematikos 

mokytojai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

10 15:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

programos „Microsoft Office 365 

– programų paketas moderniam 

ir efektyviam mokyklos 

bendruomenės darbui“                                

I uţsiėmimas. Lektorė - Sigutė 

Mackevičienė  

Merkelio 

Račkausko 

gimnazijos 

bendruomenė 

Merkelio 

Račkausko 

gimnazija/nuotolinis 

mokymas 

2.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

10   Kursai „Nuotoliniai mokymai 

mokytojų IKT edukacinei 

kompetencijai tobulinti“ 

Programos vadovė -                           

Irena Krinickienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai  

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

35.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


11 12:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Bendrųjų 

kompetencijų ugdymas dailės 

pamokose“ III modulis – 

metodinė praktinė konferencija  

„Tautodailės atspindţiai“.                                   

Programos vadovės:                           

Gitana Butkuvienė,                                                                                    

Jurgita Niuniavienė                           

Dailės mokytojai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai, 

technologijų 

mokytojai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

12 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Paţangi 

vadybinė praktika ir 

pedagoginės inovacijos 

darţelyje“ IV modulio 

uţsiėmimas - mokymų „Savitų 

vaikų ugdymas ir unikalaus 

ugdymo turinio modeliavimas“ 

refleksija. Moderatotė -                                       

dr. Ramunė Burškaitienė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovai - ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt


16 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Dėmesingas įsisąmoninimas ir 

jo pritaikymas pedagoginėje 

veikloje“ II modulio uţsiėmimas - 

seminaras „Dėmesingumo galia ir 

jos treniravimas: kognityvinės ir 

elgesio terapijos principai ir 

praktikos dėmesingumo 

ugdymui“. Lektorius - šeimos 

santykių konsultantas, 

sertifikuotas kūno 

psichoterapeutas, vedinis 

psichologas Vaidas Arvasevičius 

Lopšelio – darţelio 

„Berţelis“ 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Lopšelis - darţelis 

„Berţelis“ 

Bendruomenei Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

17 13:30 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

metodinių būrelių pirmininkų 

metodinis uţsiėmimas.                      

Metodinio būrelio pirmininkė -

Algita Rūdienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

18 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Vaikų, 

turinčių autizmo spektro 

sutrikimų, ugdymas“ III modulio 

uţsiėmimas - seminaras „Vaikų, 

turinčių autizmo spektro 

sutrikimų, komunikaciniai, 

socialiniai ypatumai ir sensorinė 

integracija. Kaip padėti?“.                                                 

Lektorės: Palmira Šaulienė,                                                               

Vilija Buivydaitė  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

bendrojo lavinimo 

pedagogai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

Sumokėtas  Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


18 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Darnaus 

vystymo kompetencijų ugdymas 

anglų kalbos pamokose“ II 

modulis - gerosios patirties 

renginys „Gerosios praktikos ir 

inovacijos anglų kalbos 

pamokose: Maţeikių rajono 

mokytojų geroji patirtis (SIP)“. 

Moderatorės: Inga Nicienė,                 

Reda Kurčinskienė,                     

Kornelija Maţonienė 

Anglų kalbos 

mokytojai 

(progimnazijų) - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

„Ventos“ 

progimnazija 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.zilinskiene@scmazeikiai.lt` 

23 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Vaiko 

emocinio intelekto ugdymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

V modulio 1 uţsiėmimas – 

seminaras „Įrodymais grįstos 

veiklos konstravimas sąveikoje 

vaikas, šeima, pedagogas“.                                             

Lektorė - doc. dr. Renata 

Geleţinienė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

- ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

15.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt%60
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt


24 11:30 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Psichologinio konsultavimo 

kompetencijų gilinimas ugdymo 

įstaigose“ II modulio uţsiėmimas 

-  seminaras „SUP turintis vaikas- 

ugdymo(si) ypatumai, problemų 

atpaţinimas ir sprendimų 

modeliavimas“.                                                  

Lektorė - Oksana Mačėnaitė                    

Psichologai Nuotolinis 

uţsiėmimas 

23 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

24 15:00 Rusų kalbos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas- refleksija „Kalbų 

mokymo(si) teorija ir praktika 

2020: integruotas kompetencijų 

ugdymas“.                                      

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Rasa Poškutė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

25 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Vaikų, 

turinčių autizmo spektro 

sutrikimų, ugdymas“ IV modulio 

uţsiėmimas - seminaras „Įstaigos 

pritaikymas vaikams su ASS. 

Autistai šalia mūsų, kaip mums 

sekasi?“.                                                   

Lektorės: Palmira Šaulienė,               

Vilija Buivydaitė,                           

Paulina Kuraitienė 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

bendrojo lavinimo 

pedagogai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

Sumokėtas  Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


25 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Tradicijos ir modernumo 

dermė lietuvių kalbos ir 

literatūros programoje“                             

II modulio uţsiėmimas – 

seminaras „Pamokos 

modernizavimas. Medijų 

raštingumas“.                               

Lektorė - Sigutė Mackevičienė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai (5-12 

klasių) - ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

8.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

26 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kūrybiškumo ugdymo 

galimybės šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“                

II modulio 2 uţsiėmimas  - 

seminaro „Pedagogo asmenybės 

kūrybiškumo raiška, dirbant su 

ikimokyklinio amţiaus vaikais“ 

refleksija. Moderatorės: Klaipėdos 

valstybinės kolegijos edukologijos 

mokslo magistrės Rima 

Eţerskienė, Rūta Tamašauskienė  

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

Sumokėtas Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

  

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  

 

mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
http://www.semiplius.lt/


 

 

 

 

Renginių planą parengė metodininkė                                                                                                                                                    Laima Ţilinskienė     


