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Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

2 9.00 Kursai „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“ VII uţsiėmimas. 

„Ugdymo programų pritaikymas 

atsiţvelgiant į PPT išvadas ir 

rekomendacijas. Mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) lūkesčius, 

individualios mokinio paţangos 

refleksija, ţinių ir pasiekimų 

vertinimas“.                                      

Lektorė - PPT logopedė                    

Ingrida Burbienė 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

Sumokėtas Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
http://www.scmazeikiai.lt/
mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt


3 9.00 Kursai „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“ VIII uţsiėmimas. 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

inkliuzinio ugdymo samprata. 

Pozityvus mokyklos vadovų  ir 

pedagoginių darbuotojų poţiūris į 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymą bendrojo 

lavinimo mokykloje. Inkliuzinio 

mokytojo profilis. Ugdymo dalyvių 

komandinis darbas mokykloje: 

mokinys, tėvai, mokytojai,  pagalbos 

mokiniui specialistai“.                       

Lektorė – PPT psichologė                    

Diana Dirţinskė 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

Sumokėtas Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

3 15:00 Vokiečių kalbos mokytojų 

metodinis uţsiėmimas „Nuotolinio 

mokymo trūkumai ir privalumai. 

Mokymo patirtis“.                               

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Loreta Končiuvienė 

Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


4 9.00 Kursai „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“ IX uţsiėmimas.             

„Saugi aplinka klasėje: patyčių, 

smurto, krizių, ţalingų įpročių ir 

priklausomybių prevencija. 

Bendradarbiavimas su 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriais, kitais specialistais“. 

Lektorė - PPT socialinė pedagogė 

Vilma Šinkevičienė 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

Sumokėtas Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

4 15:00 Rusų kalbos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Nuotolinio mokymo 

refleksijos: pasiekimai, sėkmės ir 

nesėkmės“.                                      

Metodinio būrelio pirmininkė -                     

Rasa Poškutė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

8 11:00 Konsultacija - diskusija „Bendrųjų 

programų atnaujinimas:                       

kas naujo?“.                                                  

Lektorė - Bendrųjų programų aprašų 

rengėja, Šiaulių universiteto                         

prof. dr Aušra Kazlauskienė 

Bendrojo ugdymo 

įstaigų direktoriai ir 

pavaduotojai 

ugdymui 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

9 10:00 Psichologų metodinio būrelio 

uţsiėmimas „2020 m.m. metodinės 

veiklos aptarimas“.                           

Metodinio būrelio pirmininkė -    

Laima Radavičienė 

Psichologai Nuotolinis 

darbas 

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


9 15:00 Dailės mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „2019-2020 veiklos 

apţvalga: pasiekimai, sėkmės ir 

nesėkmės “ .                                        

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Gitana Butkuvienė 

Dailės mokytojai Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

9 15:00 Chemijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Patirtys dirbant 

nuotoliniu būdu. Būrelio 

pirmininko rinkimai“.                   

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Laimutė Sakalauskienė 

Chemijos mokytojai Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

10 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymas muzikos pamokoje“                   

II modulis „Ukulelės grojimo 

technika, pritaikymo metodai 

muzikinėje veikloje“.                                      

Lektorius -  Andrius Krivickas 

Muzikos mokytojai Švietimo 

centras                        

(7 auditorija) 

5.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

10 15:00 Biologijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas.                                      

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Lina Vičiulienė 

Biologijos 

mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

11 13:00 Logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinis uţsiėmimas.                      

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Laima Daujotienė 

Specialiojo ugdymo 

pedagogai 

Tirkšlių 

pušynas 

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


11 13:00 Konsultacija - diskusija „Bendrųjų 

programų atnaujinimas:                       

kas naujo?“.                                                  

Lektorė - Bendrųjų programų aprašų 

rengėja, Šiaulių universiteto                         

prof. dr Aušra Kazlauskienė 

Rajono ir mokyklų 

bendrojo ugdymo 

įvairių dalykų 

metodinių būrelių ir 

grupių pirmininkai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

11 15:00 Geografijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas ,,Metodinių 

kvalifikacinių renginių gairės 

2020/2021 m.m.“.                         

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Dalytė Gaudušienė 

Geografijos 

mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

15 12:00 Technologijų mokytojų metodinis 

uţsiėmimas.                                         

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Ingrida Muturė 

Technologijų 

mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

15 15:00 Tikybos mokytojų metodinio būrelio 

metų veiklos refleksija.                       

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Irena Stančikienė 

Tikybos mokytojai Gamyklos 1, 

Maţeikiai 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  

 

 

Renginių planą parengė metodininkė                                                                                                                                                    Laima Ţilinskienė              
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