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Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta 
Dalyvio 

mokestis 
Atsakingas 

1 15:00 

Technologijų mokytojų metodinis 

uţsiėmimas - pristatymas 

„Bendradarbiavimas ir 

patyriminis mokymasis su 

Maţeikių politechnikos 

mokykla“. 

Pranešėja -  Rasuolė Zederštremienė 

Technologijų 

mokytojai 

Gabijos 

gimnazija 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

2 13:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokytojo padėjėjo 

mokymų programa“ IV modulio 

seminaras ,,Bendravimo 

psichologija“. 

Lektorė - Maţeikių raj. PPT 

psichologė Diana Dirţinskė 

Mokytojų 

padėjėjos 

ŠC 

Zoom platforma 

Sumokėtas Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
http://www.scmazeikiai.lt/
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3 09:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Dėmesingas 

įsisąmoninimas ir jo pritaikymas 

pedagoginėje veikloje“ III modulio 

seminaras ,,Modernioji pedagogika 

– neuropedagogika“. 

Lektorius -  LSU rektorius, prof., dr. 

Albertas Skurvydas 

Lopšelio-

darţelio 

,,Berţelis“ 

bendruomenė 

Lopšelis-darţelis 

,,Berţelis“ 

 

Bendruomenei Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

7 13:00 

Karjeros koordinatorių metodinio 

būrelio uţsiėmimas ,,Nacionalinė 

karjeros savaitė“. 

Lektorė – viešųjų ryčių specialistė 

Miglė Maksimavičiūtė 

Ugdymo karjerai 

pedagogai 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

7-8 16:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Socialinių emocinių 

kompetencijų lavinimas ugdymo 

įstaigos bendruomenėje“ 

III modulio seminaras „Paauglystė 

ir profesinis santykis su dabartine 

jaunimo karta“. 

Lektorius – psichologas 

Evaldas Karmaza 

Sodų pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Zoom platforma Bendruomenei Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

8 13:00 

Pristatymas „Bibliotekų fondo 

apsauga“. 
Pranešėja - Aldona Paulauskienė 

Švietimo įstaigų 

bibliotekininkai 

Sodų pagrindinė 

mokykla 

2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

8 14:00 

Turizmo renginių vadovų 

mokymas saugos ir sveikatos 

klausimais. 

Lektorė - UAB „SDG“ mokymo 

departamento konsultantė 

Vida Daublienė 

 
 

Viekšnių 

gimnazijos 

bendruomenė 

Zoom platforma 14.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 
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8 14:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokytojo padėjėjo 

mokymų programa“ IV modulio 

grupinė konsultacija ,,Vadovaujama 

reflektyvi analizė - baigiamasis 

renginys“. 

Moderatorėss: Maţeikių raj. PPT 

specialistės Diana Tiškuvienė,  

Inga Bareikienė, Ingrida Burbienė, 

Diana Dirţinskienė 

 

Mokytojų 

padėjėjos 

ŠC 

Zoom platforma 

Sumokėtas Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

9 11:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Strateginis veiklos 

planavimas mokykloje“   

III modulio baigiamasis seminaras 

,,Bendruomenės įsitraukimas į 

strateginio plano rengimą“. 

Programos vadovė - Maţeikių 

politechnikos mokyklos direktorė 

Tatjana Kinčinienė 

Politechnikos 

mokyklos 

bendruomenė 

 

Politechnikos 

mokykla 

 

Sumokėtas Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

9 11:30 

Gerosios patirties seminaras 

„Įvairiapusį raidos sutrikimą 

turinčių mokinių dėmesio 

ugdymas“ (I dalis). 

Lektorė -  logopedė Audronė 

Neniškytė 

 

„Jievaro“ 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 
 

 „Jievaro“ 

pagrindinė 

mokykla 
 

2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 
 

9 12:00 

Socialinių pedagogų metodinis 

uţsiėmimas. 

Metodinio būrelio pirmininkė -

Jurgita Turčinskienė 

 

Socialinių 

pedagogai 

Vieta derinama - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 
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9 14:00 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

direktorių pavaduotojų metodinis 

uţsiėmimas - pristatymas 

„Savimotyvacija. Kaip rasti 

laiko?“. 

Pranešėjos: l/d ,,Delfinas“ 

direktorės pavaduotoja ugdymui 

Jolanta Graţienė,  

Sedos darţelio direktorės 

pavaduotoja ugdymui  

Rasa Milieškienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

direktorių 

pavaduotojai 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 
 

10 12:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokyklos strateginio 

plano rengimas - ateitis dabar“  

I modulio seminaras ,,Produktyvus 

bendruomenės įtraukimas į 

progimnazijos planavimo procesą“. 

Programos vadovas - Pavasario 

progimnazijos vadovas 

Rolandas Volkovas 

Pavasario 

progimnazijos 

bendruomenė 

Pavasario 

progimnazija 

Bendruomenei Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

10 13:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Ugdymo kokybės 

tobulinimas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“  
I modulio edukacinė 

išvyka ,,Palanki aplinka ugdymo 

kokybės gerinimui“. 

Lopšelio-

darţelio ,,Bitutė“ 

bendruomenė 

Sodyba 

„Prie Ţiedelio“, 

Berţoro kaimas, 

Platelių sen., 

Plungės r. sav. 

Bendruomenei Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

10 16:00 

Tikybos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas, adventinė popietė - 

paskaita „Degti, bet netapti 

nuodėguliu“. 

Pranešėja - Ses. Benedikta 

Rollin RA 

Tikybos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
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14 11:30 

Gerosios patirties seminaras 

„Įvairiapusį raidos sutrikimą 

turinčių mokinių dėmesio 

ugdymas“ (II dalis). 

Lektorė -  logopedė Audronė 

Neniškytė 

„Jievaro“ 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 
 

 „Jievaro“ 

pagrindinė 

mokykla 
 

Sumokėtas Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 
 

14 13:30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Patirtinio mokymosi 

modelio diegimas priešmokyklinio 

ugdymo vaikų amţiaus grupėse“  

III modulio seminaras „Suomijos 

patirtis: ugdymas per ţaidimą“. 

Lektorė - Simona Lunina 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

ŠC 

Zoom platforma 

10.00 € Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

15 14:30 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų metodinis uţsiėmimas - 

susitikimas ,,Akimirkos 

dţiaugsmas“.  

Metodinio būrelio pirmininkė -

Orinta Černauskienė 

Gabijos 

gimnazijos ir 

progimnazijų 

mokyklų lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Gabijos 

gimnazijos 

skaitykla 

- Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

16 16:00 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas. 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Rasa Poškutė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Švietimo centras - Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

20 12:00 

Seminaras ,,Emocinis raštingumas 

– psichologinio komforto 

garantas“. 

Lektorė - psichologė Ramunė 

Murauskienė 

 

Politechnikos 

mokyklos 

bendruomenė 

Politechnikos 

mokykla 

Bendruomenei Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 
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20 13:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Švietimo įstaigos 

pozityvi socializacija per 

universalius ugdymo(si) metodus“ 
I modulio seminras ,,Konfliktų 

sprendimų strategijos per asmeninį 

ir tarpasmeninį santykį“. 

Lektorė - Gintarė Razulevičiūtė 

 

Gabijos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Gabijos 

gimnazija 

Bendruomenei Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

21 13:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Švietimo įstaigos 

pozityvi socializacija per 

universalius ugdymo(si) metodus“ 
II modulio seminaras ,,Pozityvus 

mąstymas ir streso valdymas“. 

Lektorė - Gintarė Razulevičiūtė 

 

Gabijos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Gabijos 

gimnazija 

Bendruomenei Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

28 11:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Švietimo įstaigos 

pozityvi socializacija per 

universalius ugdymo(si) metodus“ 
III modulio seminaras ,,Darnaus 

vystymosi ir kritiško poţiūrio 

ugdymas per universalius metodus. 

Skirtingų švietimo sistemų analizė“. 

Lektorė - Gintarė Razulevičiūtė 

 

 

 

 

 

 

Gabijos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Gabijos 

gimnazija 

Bendruomenei Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt


28 11:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Sertifikuotos kokybės 

vadybos sistemos įdiegimas 

profesinėje mokykloje“ I modulio 

seminaras ,,Vadovaujančio 

personalo/administracijos 

darbuotojų tiksliniai mokymai 

įdiegiant sertifikuotą kokybės 

vadybos sistemą pagal standarto 

LST EN ISO 9001:2015 (ISO 

9001:2015) reikalavimus“. 

Programos vadovė - Maţeikių 

politechnikos mokyklos direktorė 

Tatjana Kinčinienė 

Politechnikos 

mokyklos 

bendruomenė 

 

Politechnikos 

mokykla 

 

Bendruomenei Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

 

 

 

PARODOS 

 

Diena Valanda Pavadinimas Vadovas/vadovai Vieta Atsakingas 

Gruodţio 

mėn. 

 Maţeikių moksleivių namų ugdytinių 

kūrybinių darbų paroda „Ţiemos 

spalvos“ 

Maţeikių moksleivių namų 

mokytoja metodininkė  

Genovaitė Brasienė 

Švietimo centras  Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  
 

 

Renginių planą parengė metodininkė                             Sigutė Kekienė 
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