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Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

6 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Modernios pamokos 

vadyba ir mokymosi 

pasiekimai mokinių 

asmenybės brandai“                     

II modulio seminaras  

„Individualios mokinių 

pasiekimų paţangos 

pamatavimas pamokose: 

stebėjimas, pokyčių 

analizavimas ir fiksavimas,  

siekiant geresnio išmokimo“.                            

Lektorius -                                

Vincas Tamašauskas 

Tirkšlių                 

Juozo Vitkaus- 

Kazimieraičio 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Zoom platforma Bendruomenei  Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
http://www.scmazeikiai.lt/
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


6 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Gabių vaikų atpaţinimas 

ir ugdymas 

ikimokykliniame amţiuje“              

II modulio seminaras „Gabių 

vaikų ugdymas. Galimybės ir 

iššūkiai, bendradarbiavimo 

svarba“.                                     

Lektorė – psichologė, 

psichoterapeutė                                      

Dovilė Valiūnė  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

ŠC                                                     

Zoom platforma 

12.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

7 09:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Strateginis veiklos 

planavimas mokykloje“                         

II modulio seminaras 

„Europos profesinio mokymo 

kreditų sistemos (ECVET) 

elementų taikymas 

kompetencijų vertinimui ir 

pripaţinimui“.                        

Lektorės:                                      

Vida Karvauskienė,                        

Erika Pusvaškė,                                 

Vilma Ramanauskienė, 

Vilma Šiaulienė 

Profesinio 

rengimo 

mokytojai 

ŠC                                          

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


8 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Ugdymo kokybės 

uţtikrinimas pradinėje 

mokykloje“ II modulio 

seminaras „Gabių 1-4 klasių 

mokinių atpaţinimas ir 

ugdymas“.                          

Lektorė - psichologė, 

psichoterapeutė                                      

Dovilė Valiūnė 

„Ţiburėlio“ 

pradinės 

mokyklos 

bendruomenė 

ŠC                                        

Zoom platforma 

Bendruomenei  Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

9 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Teorinių ir praktinių 

ugdymo modelių dermė 

mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, veiksmingame 

ugdyme“ I modulio 

seminaras „Skaitmeninių 

priemonių galimybės ir 

panaudojimas“.                    

Lektorė - Vilma Bernotienė 

Specialiojo 

ugdymo 

pedagogai 

ŠC                                        

Zoom platforma 

12.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


9 11:00 Gamtamokslinių dalykų 

mokytojų (fizikos, chemijos, 

biologijos) metodinių  būrelių 

narių pasitarimas dėl 

ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

rengimo.                                    

Metodinių būrelių 

pirmininkės:                         

Laimutė Sakalauskienė,             

Lina Vičiulienė,                      

Aurelija Kasputytė 

Fizikos, 

chemijos, 

biologijos 

metodinių  

būrelių 

pirmininkai,               

2-3 būrelio 

nariai 

         Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

13 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Individuali paţanga ir 

mokymosi pasiekimai 

mokinių asmenybės 

brandai“ I modulio 

seminaras  „Šiuolaikiškos 

pamokos vadyba ir aktyvus 

kiekvieno mokinio 

mokymasis“.                      

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
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


14 15:00 Technologijų mokytojų 

metodinis uţsiėmimas 

„Technologinio ugdymo BP 

5-10 kl. projekto 

aptarimas“.                          

Metodinio būrelio pirmininkė                               

Jurgita Niuniavienė,  

technologijų mokytoja 

metodininkė                              

Rasuolė Zederštremienė 

Technologijų 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

15 12:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kūrybiškumo ugdymas 

muzikos pamokoje/ 

muzikinėje veikloje“                     

VI modulio gerosios patirties 

renginys „STEAM                     

ugdymo(-si) metodų taikymas 

muzikinėje veikloje“.  

Programos vadovė -              

Milda Tenienė 

Ikimokyklinio 

meninio  

ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma 2.00 € Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

15 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Mokymo ir mokymosi 

iššūkiai pradiniame 

ugdyme“ IV modulio 

seminaras „Gabių 1- 4 klasių 

mokinių atpaţinimas ir 

ugdymas“.                                  

Lektorė - psichologė, 

psichoterapeutė                                      

Dovilė Valiūnė  

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

ŠC                                        

Zoom platforma 

10.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


15 14:30 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Psichologinio 

konsultavimo kompetencijų 

gilinimas ugdymo įstaigose“ 

IV modulio 

supervizijos „Grupinė 

supervizija - kaip profesionali 

pagalba psichologams, 

skatinanti profesinį ir 

asmeninį tobulėjimą“.  

Lektorė - Aušra Kurienė 

Psichologai Zoom platforma 33.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

16 12:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos                         

„ Tradicijos ir modernumo 

dermė lietuvių kalbos ir 

literatūros programoje“ 

IV modulio seminaras 

„ Tautosaka, mitologija ir 

literatūra lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokose“.  

Lektorės:                                      

Aušra Martišiūtė-Linartienė, 

Jurga Dzikaitė 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojai  

Zoom platforma 14.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


19 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Patirtinio mokymosi 

modelio diegimas 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikų amţiaus grupėse“                   

I modulio seminaras 

„Patirtinio ugdymo idėjos ir 

jų įgyvendinimas 

priešmokyklinėse grupėse“.  

Seminaro lektorės -               

jungtinė lektorių grupė 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

ŠC                                           

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

20 10:00 Choreografijos mokytojų 

gerosios patirties renginys, 

skirtas Tarptautinei šokio 

dienai paminėti „Kuriantys 

ir atviri pokyčiams“. 

Programos vadovės:                    

Inga Dirţininkienė, Ramunė 

Zelbienė, Olga Gross 

Choreografijos 

mokytojai  

Zoom platforma - Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


22 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Šiuolaikinė fizinio ugdymo 

pamoka: nauji iššūkiai ir 

galimybės“ II modulio 

gerosios patirties renginys 

„Fizinio ugdymo svarba 

ikimokykliniame amţiuje: 

gerosios patirties sklaida 

Maţeikių rajono darţeliuose“. 

Programos vadovė -                

Roma Gydrienė  

Ikimokyklinio 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma 2.00 € Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. 

l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

22 14:00  Logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinis 

uţsiėmimas - pristatymas 

„Artikuliacinio aparato 

lavinimas“.                         

Pranešėja - l/d „Ţilvitis“ 

specialioji pedagogė 

logopedė Dainora Vaičienė 

Specialiojo 

ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

29 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 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  

 

mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
http://www.semiplius.lt/
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 Nuo š.m. balandţio 12 d. Švietimo centras planuoja pereiti prie elektroninių dalyvių ir lektorių paţymų bei kvalifikacijos tobulinimo 

paţymėjimų, kuriuos dalyviai ir lektoriai turės galimybę atsispausdinti patys iš www.semiplius.lt.   

 

 

 

 

Renginių planą parengė laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                                                    Laima Ţilinskienė                                                                                                                          

metodininkė                                                                                             

http://www.semiplius.lt/

