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Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

2 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Tradicijos ir modernumo 

dermė lietuvių kalbos ir 

literatūros programoje“                             

II modulio uţsiėmimas – 

seminaras „Pamokos 

modernizavimas. Medijų 

raštingumas“ (2 dalis).                              

Lektorė - Sigutė Mackevičienė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai (5-12 

klasių) - ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma 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 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos  „Virtuali 

mokymosi aplinka GOOGLE G 

SUITE FOR EDUCATION“                    

I modulio uţsiėmimas (kiti 

moduliai/ uţsiėmimai pagal 

atskirą tvarkaraštį).                    

Kursų lektorius - Valdas Motuzas  

Viekšnių 

gimnazijos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma Bendruomenei Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

4 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Mokyklos 

veiklos kokybės valdymas: 

personalo IKT kompetencijos 

tobulinimas siekiant paţangos“               

I modulio seminaras „Švietimo 

įstaigos veiklos procesų kokybės 

tobulinimas panaudojant IKT“               

(I dalis).                                         

Lektorius - Rolandas Mikulskis 

Ţemalės pradinės 

mokyklos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma Bendruomenei Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

7 11:00 Teatro mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Patirties sklaida 

vedant nuotolines pamokas“.  

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Daiva Skaringienė 

Respublikos             

teatro mokytojai 

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


7 12:00 Socialinių pedagogų metodinis 

uţsiėmimas „Socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimo 

iššūkiai ir inicijuojami 

pokyčiai“.                                      

Metodinio būrelio pirmininkė -

Jurgita Turčinskienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

7 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Bendrųjų 

kompetencijų ugdymas dailės 

pamokose“ IV modulio paskaita - 

diskusija „Tarpdalykinė dailės 

kalba apie mus ir mūsų laikmetį. 

Vizualieji įspūdţiai “.                                            

Lektorė - Dailės akademijos 

Telšių fakulteto dėstytoja,  

docentė Laima Mikalauskienė 

Dailės mokytojai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai, 

technologijų 

mokytojai 

Zoom platforma 4.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


8 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Vaiko 

emocinio intelekto ugdymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

VI modulio 2 uţsiėmimas – 

refleksija „Įrodymais grįstos 

veiklos konstravimas sąveikoje 

vaikas, šeima, pedagogas“.                                             

Lektorė - doc. dr.                           

Renata Geleţinienė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai-  

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma Sumokėtas Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

9 14:00 Fizinio ugdymo mokytojų 

metodinis uţsiėmimas 

„Netradicinės fizinio ugdymo 

pamokos, metodinės 

rekomendacijos“.                                

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Birutė Pėčelienė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


9 15:30 Vokiečių kalbos mokytojų 

metodinis uţsiėmimas 

„Nuotolinio mokymo trūkumai 

ir privalumai. Naujų mokymo 

platformų taikymo patirtis“.                             

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Loreta Končuvienė 

Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

10 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Šiuolaikinė fizinio ugdymo 

pamoka: nauji iššūkiai ir 

galimybės I modulio seminaras 

„Nuotolinės fizinio ugdymo 

pamokos: fizinis pajėgumas“ 

Seminaro lektorius -                         

Arūnas Emeljanovas (LSU) 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

(ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo) 

- ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma 15.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


11 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Mokyklos 

veiklos kokybės valdymas: 

personalo IKT kompetencijos 

tobulinimas siekiant paţangos“               

I modulio seminaras „Švietimo 

įstaigos veiklos procesų kokybės 

tobulinimas panaudojant IKT“               

(II dalis).                                         

Lektorius - Rolandas Mikulskis 

Ţemalės pradinės 

mokyklos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma Bendruomenei Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

14 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Vaiko 

emocinio intelekto ugdymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

VII modulio (baigiamoji) paskaita 

„Emocinė sveikata. Kaip mąstome 

-  taip ir gyvename“.                                  

Lektorius - vedinis psichologas 

Vaidas Arvasevičius 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai- 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma 12.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


14 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Emocinės 

socialinės aplinkos kūrimas 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

amţiaus grupėse “ III modulio 

seminaras  „Palankios emocinės 

aplinkos kūrimas, stiprinant tėvų 

vaidmenį priešmokykliniame 

amţiuje“ (I dalis).                      

Lektorė – psichologė Asta Blandė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai- 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma 15.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

15 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Ugdymo 

kokybės uţtikrinimas pradinėje 

mokykloje“ I modulio seminaras  

 „Kaip mokyti efektyviai 

nuotoliniu būdu“.                         

Lektorius - Tomas Lagūnavičius 

„Ţiburėlio“ 

pradinės mokyklos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma Bendruomenei Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


16 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Emocinės 

socialinės aplinkos kūrimas 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

amţiaus grupėse “ III modulio 

seminaras  „Palankios emocinės 

aplinkos kūrimas, stiprinant tėvų 

vaidmenį priešmokykliniame 

amţiuje“ (II dalis).                      

Lektorė – psichologė Asta Blandė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai- 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Zoom platforma Sumokėtas Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

16 15:00 Informacinių technologijų 

mokytojų metodinis uţsiėmimas -  

mini mokymai „Darbas su Gimp 

programa“.                                     

Lektorė - Sigutė Mackevičienė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai  

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


17 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kompetencijomis grindţiamo 

ugdymo turinio atnaujinimas. 

Kūrybiškumo kompetencija“                 

III modulio (baigiamasis renginys)  

refleksija „Tarpdalykinės 

integracijos prieigos ir 

realizavimo galimybės atnaujinant 

ugdymo turinį“.                          

Koordinatorė ir  lektorė -                                                       

prof. dr. Aušra Kazlauskienė (ŠU)  

Senamiesčio 

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 

Pagal atskirą 

tvarkaraštį 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

programos „Microsoft Office 365 

– programų paketas moderniam 

ir efektyviam mokyklos 

bendruomenės darbui“.                                 

Lektorė - Sigutė Mackevičienė  

Merkelio 

Račkausko 

gimnazijos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Merkelio 

Račkausko 

gimnazija/nuotolinis 

mokymas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  

Renginių planą parengė metodininkė                                                                                                                                                    Laima Ţilinskienė     

mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
http://www.semiplius.lt/

