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Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

3 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Emocinė inteligencija ir 

sėkmė – vadovų emocinio intelekto 

lavinimo mokymai“ I modulio 

seminaras „Emocinis intelektas. 

Šiuolaikinis valdymo instrumentas“                 

(1 dalis) .                                                      

Lektorė - emocinio intelekto lavinimo 

trenerė, konsultantė Nomeda Marazienė 

Ugdymo įstaigų 

direktoriai 

Zoom platforma 60.00 €                       

(4 uţsiėmimai) 

Direktorė                                         

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

3 15:00 Dorinio ugdymo (etikos) mokytojų 

metodinis uţsiėmimas - pirmininko 

rinkimai.                                                        

Metodinio būrelio pirmininkė                       

Edita Kleinauskienė 

Dorinio ugdymo 

(etikos) mokytojai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
http://www.scmazeikiai.lt/
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4 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Gabių vaikų atpaţinimas ir 

ugdymas ikimokykliniame amţiuje“              

II modulio seminaro „Gabių vaikų 

ugdymas. Galimybės ir iššūkiai, 

bendradarbiavimo svarba“ vadovaujama 

refleksija.                                                            

Lektorė – psichologė, psichoterapeutė                                      

Dovilė Valiūnė  

Respublikos 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

ŠC                                                     

Zoom platforma 

Sumokėtas Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

5 14:00 Fizinio ugdymo mokytojų metodinis 

uţsiėmimas - pirmininko rinkimai.  

Metodinio būrelio pirmininkė                      

Birutė Pėčelienė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

5 14:00 Geografijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas.                                                   

Maţeikių rajono LGMA pirmininkė                            

Rima Skrodenytė 

Geografijos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt  

6 11:00 Teatro mokytojų metodinis uţsiėmimas - 

pirmininko rinkimai.                                

Metodinio būrelio pirmininkė                            

Daiva Skaringienė 

Teatro mokytojai Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

6 15:00 Anglų kalbos mokytojų (ankstyvojo ir 

pagrindinio ugdymo) metodinis 

uţsiėmimas - pirmininko rinkimai.                           

Metodinio būrelio pirmininkė                            

Lina Pučkorienė 

Anglų kalbos 

mokytojai 

(ankstyvojo ir 

pagrindinio 

ugdymo) 

Zoom platforma - Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

6 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  

mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
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10 15:00 Ugdymo karjerai mokytojų metodinis 

uţsiėmimas - renginio ,,Šok į tėvų 

klumpes“ pristatymas ir aptarimas.  

Metų veiklos ataskaita, pirmininko 

rinkimai.                                       

Metodinio būrelio pirmininkė                    

Laima Steponkevičienė 

Ugdymo karjerai 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

11 13:00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinis 

uţsiėmimas - pirmininko rinkimai.  

Metodinio būrelio pirmininkė                  

Janina Aselskienė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai                   

(po 3 iš įstaigos) 

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

11 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Gabių vaikų atpaţinimas ir 

ugdymas ikimokykliniame amţiuje“              

III modulio gerosios patirties sklaidos 

seminaras „Gabių vaikų ugdymo 

ypatybės ir intelekto plėtojimo galimybės 

Maţeikių lopšelyje – darţelyje „Eglutė“.                   

Vadovės: Margarita Jasinskienė,                            

Indrė Jurevičiūtė 

Respublikos 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

ŠC                                                     

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

12 15:00 Anglų kalbos mokytojų (gimnazijų) 

metodinis ataskaitinis uţsiėmimas - 

pirmininko rinkimai.                               

Metodinio būrelio pirmininkė                     

Renata Valantinienė 

Anglų kalbos 

mokytojai 

(gimnazijų) 

Zoom platforma - Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

13 13:00 Ikimokyklinio fizinio ugdymo pedagogų 

metodinis uţsiėmimas - pirmininko 

rinkimai.                                                 

Metodinio būrelio pirmininkė                   

Roma Gydrienė 

Ikimokyklinio 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

Lopšelio - 

darţelio 

„Buratinas“ 

aikštelė 

- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
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17 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Teorinių ir praktinių 

ugdymo modelių dermė mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, veiksmingame ugdyme“                    

II modulio seminaras „Logopedo, 

pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo 

strategija -   galimybės ir patirtys“. 

Lektorė -  Vilniaus PPT  logopedė               

Lina Narkevičienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

logopedai 

ŠC                                           

Zoom platforma 

22.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

17 13:30 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinių 

grupių pirmininkų metodinis 

uţsiėmimas.                                           

Metodinio būrelio pirmininkė                    

Algita Rūdienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Tirkšlių pušynas, 

Maţeikių rajonas 

- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

17 14:00 Informacinių technologijų mokytojų 

metodinis uţsiėmimas.                                 

Metodinio būrelio pirmininkė                   

Vilma Bernotienė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

18 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Individuali paţanga ir 

mokymosi pasiekimai mokinių 

asmenybės brandai“ III modulio  

seminaras „Individualios mokinių 

pasiekimų paţangos stebėjimas, pokyčių 

analizavimas ir fiksavimas pamokoje, 

siekiant geresnių pasiekimų patirtis. 

Grįţtamasis ryšys kaip įsivertinimas apie 

procesą, pasiekimus ir rezultatus. 

Metodikų sėkmės pavyzdţiai“.                          

Lektorius - Vincas Tamašauskas 

Kalvarijos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Zoom platforma Bendruomenei Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
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18 15:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Atnaujintų bendrųjų 

programų dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų plėtojimas katalikų 

tikybos mokyme“ III modulio 

projektas - virtualios knygos kūrimas  

„Kai mes kartu“.                                          

Vadovė -  Irena Stančikienė 

Tikybos mokytojai ŠC                                   

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

18 15:00 Vokiečių kalbos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas.                                             

Metodinio būrelio pirmininkė                          

Loreta Končuvienė 

Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

18 15:00 Ekonomikos ir verslumo mokytojų 

metodinis uţsiėmimas - pirmininko 

rinkimai.                                    

Metodinio būrelio pirmininkė                    

Rima Skrodenytė 

Ekonomikos ir 

verslumo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

19 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Šiuolaikinė fizinio ugdymo 

pamoka: nauji iššūkiai ir galimybės“ 

III modulio seminaras „Judėjimo ir 

sveikatos sąsajos: kaip motyvuoti vaikus 

aktyvesnei gyvensenai ir judesiui?“                  

(1 dalis).                                                         

Lektorė -  LSU docentė                                

Simona Pajaujienė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

(ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo) 

ŠC 

Zoom platforma 

14.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

20 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Šiuolaikinė fizinio ugdymo 

pamoka: nauji iššūkiai ir galimybės“ 

III modulio seminaras „Kvėpavimo ir 

sveikatos sąsajos: kaip vaikams padėti 

suvaldyti emocijas?“ (2 dalis).                                       

Lektorė -  LSU docentė                            

Simona Pajaujienė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

(ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo) 

ŠC 

Zoom platforma 

Sumokėtas  Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
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21 11:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas dailės pamokose“ VI modulio 

mokytojų ir mokinių darbų paroda 

„Mona Liza“, skirta Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti“ (baigiamasis renginys).  

Vadovė - Gitana Butkuvienė 

Dailės mokytojai  ŠC                                    

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

24 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Emocinė inteligencija ir 

sėkmė – vadovų emocinio intelekto 

lavinimo mokymai“ I modulio 

seminaras „Emocinis intelektas. 

Šiuolaikinis valdymo instrumentas“               

(2 dalis). Lektorė - emocinio intelekto 

lavinimo trenerė, konsultantė                  

Nomeda Marazienė 

Ugdymo įstaigų 

direktoriai 

Zoom platforma Sumokėtas  Direktorė                                         

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

25 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Šiuolaikinių metodų 

taikymas mokant matematikos“                     

II modulio gerosios patirties seminaras 

„Skaitmeninių, vizualinių  priemonių ir 

išmaniųjų įrankių  panaudojimas 

matematikos pamokose ir gerosios 

patirties sklaida“.                                   

Vadovės: Albina Jasinskaitė,                                        

Laima Perminė.  

Matematikos 

mokytojai 

ŠC                                       

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

25 14:00 Chemijos mokytojų metodinio būrelio 

uţsiėmimas „Atnaujintų pagrindinio 

ugdymo BP projekto aptarimas“ bei 

pirmininko rinkimai.                                 

Metodinio būrelio pirmininkė                   

Laimutė Sakalauskienė 

Chemijos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
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26 15:00 Muzikos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas - pirmininko rinkimai.                               

Metodinio būrelio pirmininkė                       

Rima Rekeltienė 

Muzikos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.jautake@scmazeikiai.lt 

26  Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

metodinė diena - forumas „Elgsenos 

pokyčių įtaka emocinei aplinkosaugai. 

Kartų vertybių suderinamumas“, 

remiantis Augusto Boal, Violos Spolin, 

Keith Johnstone idėjomis ir metodika.                                 

Metodinio būrelio pirmininkė                        

Lijana Pocevičienė. 

Forumo moderatoriai:                                 

Forumo teatro grupė „4 ROOMS“. 

Ugdymo įstaigų 

direktorių 

pavaduotojai   

Kultūros centras                        

(maţoji salė)  

- Direktorė                                         

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

27 14:00 Logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinis uţsiėmimas.                     

Pranešėjos: Loreta Šličiuvienė,                       

Vilija Balčiūnienė, Danutė Eičinienė,                          

Aušra Judkuvienė 

Logopedai ir 

specialieji 

pedagogai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

27 11:00 Socialinių pedagogų metodinis 

uţsiėmimas.                                                

Metodinio būrelio pirmininkė                      

Jurgita Turčinskienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

27 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Psichologinio 

konsultavimo kompetencijų gilinimas 

ugdymo įstaigose“ V modulio gerosios 

patirties seminaras „Grįţtamasis 

emocinis, psichologinis ryšys“.                                     

Vadovė -  Laima Radavičienė 

Psichologai ŠC                                  

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
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27 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Tikslieji mokslai mokiniui 

kitaip“ I modulio seminaras                       

„Didysis mitas: tiksliukai ir 

humanitarai“.                               

Lektorius - Algirdas Karalius 

Gamtamokslinių 

dalykų  

(biologijos, 

chemijos, fizikos) 

mokytojai 

Zoom platforma 18.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

27 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Šiuolaikinių metodų 

taikymas mokant matematikos“                          

III modulio seminaras „Didysis mitas: 

tiksliukai ir humanitarai“.                            

Lektorius - Algirdas Karalius 

Matematikos 

mokytojai 

Zoom platforma 18.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  

KITI MOKYMAI 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

6 9:00 Seminaras „Viešieji pirkimai: 

paprastai“.                                    

Lektorius - Tomas Vasiliauskas 

Viešuosius 

pirkimus 

organizuojantys ir 

vykdantys 

darbuotojai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

(registracijos metu 

įvedus nuolaidos 

kodą maţeikiai) 

80.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 
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