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Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

3 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kūrybiškumo ugdymo 

galimybės šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

gerosios patirties renginys 

„Kūrybiškas vaikas darţelyje: 

Maţeikių lopšelio-darţelio 

„Ţilvitis“ geroji patirtis“                           

III modulis.                                      

Vadovės: Meilutė Paulauskaitė, 

Daiva Narmontienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC                                  

zoom platforma 

2.00 € 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


8 13:00 Grupinė konsultacija „Atvejo 

analizės grupė ikimokyklinio 

ugdymo mokytojams“.                        

Renginio trukmė – 5 uţsiėmimai.                                               

Vadovė – PPT direktorė, 

psichologė Salvinija Lukšienė. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

8 15:00 Matematikos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas.                                                

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Laima Perminė 

Matematikos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

9 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kūrybiškumo ugdymo 

galimybės šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

kūrybinės dirbtuvės Maţeikių 

lopšelyje-darţelyje „Gintarėlis“: 

geroji patirtis „Uţgavėnių kaukių 

šėlsmas“ IV modulio 1 dalis.  

Vadovė - Ligita Narutavičienė.  

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC                                  

zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

9 14:00 Fizinio ugdymo mokytojų 

metodinis uţsiėmimas „Uţduočių 

diferencijavimas fizinio ugdymo 

pamokose“.                                              

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Birutė Pėčelienė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

9 16:00 Teatro mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Atvira pamoka su 

aktore Patricija Glodenyte“. 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Daiva Skaringienė 

Teatro mokytojai Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


10 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Emocinės 

socialinės aplinkos kūrimas 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

amţiaus grupėse“ gerosios 

patirties renginys „Modernių ir 

inovatyvių ugdymo aplinkų 

kūrimo patirtis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų priešmokyklinėse 

grupėse“ IV modulis.                                       

Vadovė - Liudmila Ligeikienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC                                  

zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

10 15:00 Etikos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas ,,Metodų ir formų 

įvairovė nuotoliniame ugdyme“.  

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Edita Kleinauskienė 

Etikos mokytojai Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

11 11:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kompetencijomis grindţiamas 

savivaldus, reflektyvus ir 

patyriminis ugdymas 

technologijų pamokose“ 

seminaras „Šiuolaikinių 

technologijų taikymo pamokose 

įtaka ugdymo kokybei“ I modulis.           

Lektorius -  Raimondas Milėška 

 

Technologijų 

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC                                  

zoom platforma 

2.00 € 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


15 09:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „IKT 

naudojimo galimybės 

inovatyviam mokymui(si)“ 

seminaras „Pamokos 

modernizavimas. Medijų 

raštingumas“ II modulis.                                    

Lektorės: Sigutė Mackevičienė, 

Vilma Bernotienė  

Informacinių 

technologijų 

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC                                  

zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

15 14:30 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Atnaujintų bendrųjų 

programų dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų plėtojimas 

katalikų tikybos mokyme“ 

seminaras „Tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas ugdant vaikų 

vertybes, dorybes ir tikėjimą“               

I modulio 1 dalis.                                            

Lektorius -  Arūnas Raudonius  

Tikybos mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC 

zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

17 9:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Atnaujintų bendrųjų 

programų dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų plėtojimas 

katalikų tikybos mokyme“ 

seminaras „Tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas ugdant vaikų 

vertybes, dorybes ir tikėjimą“                   

I modulio 2 dalis.                                            

Lektorius -  Arūnas Raudonius  

Tikybos mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC 

zoom platforma 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


17 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Palankios 

emocinės aplinkos kūrimas 

mokyklos bendruomenėje, 

bendraujant ir 

bendradarbiaujant“ seminaras 

„Pamokos studija“ II modulis.                           

Lektorė - Jurgita Turčinskienė 

Pavasario 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Teams platforma Bendruomenei Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

17 11:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Socialinių 

emocinių kompetencijų 

lavinimas ugdymo įstaigos 

bendruomenėje“ seminaras 

„Asmeninės ūgties ir savikūros 

proceso plėtotė ugdymo 

bendruomenėje “                                           

II modulio  1 dalis.                                                                                            

Lektorė - psichologė                    

Virginija Servutienė.                             

Sodų pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma Bendruomenei Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

17 11:30 Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo 

programa „Microsoft Office 365 

– programų paketas moderniam 

ir efektyviam mokyklos 

bendruomenės darbui“.             

Vadovė - Sigutė Mackevičienė 

Merkelio 

Račkausko 

gimnazijos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Teams platforma 20.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


17 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kūrybiškumo ugdymo 

galimybės šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

kūrybinės dirbtuvės Maţeikių 

lopšelyje-darţelyje „Ţilvitis“: 

geroji patirtis „Netradicinės lėlės 

vaikų gyvenime“                                           

IV modulio 2 dalis.                                                 

Vadovė - Daiva Narmontienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC                                  

zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

17 14:00 Grupinė konsultacija „Atvejo 

analizės grupė pradinio ugdymo 

mokytojams“. 1 uţsiėmimas.                                                                      

Vadovė – psichologė                     

Diana Dirţinskė.  

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

18 11:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Socialinių 

emocinių kompetencijų 

lavinimas ugdymo įstaigos 

bendruomenėje“ seminaras 

„Asmeninės ūgties ir savikūros 

proceso plėtotė ugdymo 

bendruomenėje “                              

II modulio  2 dalis.                                                                                            

Lektorė - psichologė                    

Virginija Servutienė  

Sodų pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma Bendruomenei Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


18 12:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Mokymo 

ir mokymosi iššūkiai 

pradiniame ugdyme“ seminaras 

„Tikslingas IT priemonių 

naudojimas pamokose“                             

III modulis. 1 dalis.                                  

Lektorius - Rolandas Mikulskis  

Pradinio ugdymo 

mokytojai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC                                   

zoom platforma 

9.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

19 12:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Mokymo 

ir mokymosi iššūkiai 

pradiniame ugdyme“ seminaras 

„Tikslingas IT priemonių 

naudojimas pamokose“                             

III modulis. 2 dalis.                                  

Lektorius - Rolandas Mikulskis  

Pradinio ugdymo 

mokytojai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC                                   

zoom platforma 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

23 15:00 Fizikos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas“.                                       

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Aurelija Kasputytė 

Fizikos mokytojai Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

24 14:00 Grupinė konsultacija „Atvejo 

analizės pradinio ugdymo 

mokytojų grupė“. 2 uţsiėmimas.                                                                     

Vadovė – psichologė                     

Diana Dirţinskė.  

Pradinio ugdymo 

mokytojai  

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

25 15:00 Rusų kalbos mokytojų  metodinis 

uţsiėmimas ,,Nuotolinio ugdymo 

galimybės ir iššūkiai“.                  

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Rasa Poškutė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


26 09:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Psichologinio konsultavimo 

kompetencijų gilinimas ugdymo 

įstaigose“ seminaras „Emocijų ir 

pykčio valdymas: problemų 

atpaţinimas, sprendimų 

modeliavimas“ III modulis.                               

Lektorė - psichologė                                

Eglė Kuraitė-Ţičkė  

Psichologai Zoom platforma 26.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

26 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Gabių 

vaikų atpaţinimas ir ugdymas 

ikimokykliniame amţiuje“ 

seminaras „Gabūs vaikai: 

samprata, ypatumai, atpaţinimas“ 

I modulis.                                                   

Lektorė - psichologė-

psichoterapeutė Dovilė Valiūnė 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai-   

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

ŠC                                   

zoom platforma 

10.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  

 

 

Informuojame, kad nuo š.m. sausio 27 d. yra naikinama Švietimo centro kasa, t.y. nebus priimami iš dalyvių grynieji pinigai.  

Dalyviai, mokantys iš asmeninių lėšų, dalyvio mokestį turės pravesti į Švietimo centro sąskaitą (nurodyta www.semiplius.lt registruojantis į 

renginį) per savaitę po įvykusio renginio.  

Mokėjimo paskirtis – programos temos kodinis pavadinimas (pvz. Kūrybiškumo ugdymas ir pan.).  

            P.S. Dėl iškilusių klausimų kreiptis į atsakingą uţ renginį metodininkę.  

 

Renginių planą parengė laikinai einanti direktoriaus pareigas, metodininkė                                                                                            Laima Ţilinskienė                                                                                                                          

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

