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Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

5 8:00 Logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinis uţsiėmimas 

„Alternatyvūs ugdymo metodai ir 

būdai ugdant lopšelio - darţelio 

„Gintarėlis“ vaikų kalbą“.  

Projektinės veiklos pristatymas.  

Pranešėja – Sonata Jankauskienė.  

Logopedai ir 

specialieji pedagogai  

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

5 15:00 Istorijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Nuotolinio mokymo 

organizavimo patirtis“.   

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Vijola Liachovienė.  

Istorijos mokytojai Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
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5 15:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Šiuolaikinių metodų 

taikymas mokant matematikos“               

I modulis „Mokymasis nuotoliniu 

būdu - ţingsnis į priekį“.                   

Lektoriai: Merkelio Račkausko 

gimnazijos matematikos mokytojai                                

Matematikos 

mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

5 15:00 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 

6 13:00 Mini mokymai ikimokyklinio fizinio 

ugdymo mokytojams „Filmavimo ir 

video redagavimo 

pradţiamokslis“.                           

Lektorius - Rolandas Mikulskis 

Ikimokyklinio 

fizinio ugdymo 

mokytojai 
Nuotolinis 

darbas 
- 

Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

6 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Emocinės socialinės 

aplinkos kūrimas priešmokyklinio 

ugdymo vaikų amţiaus grupėse“                 

II modulis „Emocinių ţinių 

taikymas sėkmingam bendravimui ir 

bendradarbiavimui“.                            

Programos vadovė -                        

Liudmila Ligeikienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

6 14:00 Fizinio ugdymo mokytojų metodinis 

pasitarimas „Nuotolinio mokymo 

privalumai ir trūkumai, 

metodinės rekomendacijos fizinio 

ugdymo pamokoms“.                          

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Birutė Pėčelienė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
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7 13:00 „Vaikų turizmo renginio vadovo 

mokymai saugos ir sveikatos 

klausimais“.                                    

Lektoriai – atestuoti specialistai 

Klasių vadovai, 

įvairių dalykų 

mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

14.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

7 15:00 Muzikos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Muzikos pamoka 

išmaniajai kartai. Lūkesčiai ir 

iššūkiai“.                                       

Metodinio būrelio pirmininkė -         

Rima Rekeltienė 

Muzikos mokytojai Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

7 15:00 Tikybos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Nuotolinis mokymas. 

Geroji patirtis“.                             

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Irena Stančikienė 

Tikybos mokytojai Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

8 13:00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

direktorių pavaduotojų ugdymui 

metodinis uţsiėmimas „Nuotolinio 

ugdymo iššūkiai ir galimybės 

ikimokykliniame ugdyme“.                                           

Metodinio būrelio pirmininkė – 

Jolanta Graţienė.  

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

12 10:00 Psichologų metodinis uţsiėmimas 

„Emocijų valdymas kritinėmis 

situacijomis“.                       

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Laima Radavičienė 

Psichologai Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 
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19 09:00 Kursai „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“. I uţsiėmimas 

„Tarptautiniai teisės aktai,       

Lietuvos Respublikos teisės aktai, 

reglamentuojantys specialiųjų 

poreikių turinčių asmenų ugdymą“.   

Lektorė -  PPT spec. pedagogė               

Rita Raustienė                                                     

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

50.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

19 14:00 Geografijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Mokslo metų 

refleksija: iššūkiai ir pasiekimai“.                                        

Metodinio būrelio pirmininkė – 

Dalytė Gaudušienė 

Geografijos 

mokytojai  

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

19 15:00 Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų metodinis uţsiėmimas.                                       

Metodinio būrelio pirmininkė -   

Saulė Ragulienė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

19  15:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „IKT naudojimo 

galimybės inovatyviam 

mokymui(si)“  I modulio praktinių 

mokymų I dalis „Vaizdo medţiagos 

kūrimas“.                                       

Lektorius - Egidijus Urbonas 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

Nuotolinis 

darbas 

12.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
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20 09:00 Kursai „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“. II uţsiėmimas 

„Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, grupės. 

Specialiosios mokymo priemonės“. 

Lektorė - PPT logopedė                 

Audronė Neniškytė 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

20 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaiko emocinio 

intelekto ugdymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ II modulis 

„Vaiko emocinio intelekto ugdymas: 

projektas „Mano laimė yra“. 

Programos vadovės:                                     

Saulė Sadauskienė, Algita Rūdienė, 

Esmeralda Butaitė 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai – 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

22 09:00 Kursai „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“. III uţsiėmimas 

„Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, grupės. 

Mokiniai, turintys negalių; grupės 

charakteristika. Ugdymui skirtos 

techninės pagalbos priemonės“. 

Lektorė - PPT logopedė                

Audronė Neniškytė 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
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25 09:00 Kursai „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“. IV uţsiėmimas 

„Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, grupės, jų 

charakteristikos. Mokiniai, turintys 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų“. 

Lektorė - PPT logopedė                    

Ingrida Burbienė 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

26 14:00 Bibliotekininkų metodinis 

uţsiėmimas – gerosios patirties 

sklaida. Metodinio būrelio 

pirmininko rinkimai.                           

Atsakinga – Sandra Tamošauskienė  

Ugdymo įstaigų 

bibliotekininkai  

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

26 15:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „IKT naudojimo 

galimybės inovatyviam 

mokymui(si)“  I modulio praktinių 

mokymų II dalis „Vaizdo medţiagos 

kūrimas“.                                         

Lektorius - Egidijus Urbonas 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

27 09:00 Kursai „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“. V uţsiėmimas „Vaikų 

ir jaunuolių, turinčių spec. ugdymosi 

poreikių, raidos ypatumai. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių įtaka 

vaiko bei jaunuolio asmenybės ir 

socialinei raidai“.                                  

Lektorė – PPT psichologė                       

Inga Bareikienė 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 
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28 10:00  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kokybiškas 

ankstyvojo amţiaus vaikų 

ugdymas(is)“ III modulis 

„Ankstyvojo amţiaus vaikų 

ugdymas(is): Sėkmės istorijos, 

ugdant ankstyvojo amţiaus vaikus “ 

Programos vadovės:                               

Olga Urasova,                                     

Aušrinė Kalakauskienė,                 

Kristina Liutkienė 

Ankstyvojo 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai – 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

28 09:00 Kursai „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“. VI uţsiėmimas 

„Mokinių specialiųjų ugdymosi 

poreikių atpaţinimas ir įvertinimas. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

nustatymas, lygmenys“.                        

Lektorė - PPT spec. pedagogė                

Rita Raustienė.  

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotolinis 

darbas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                                                    

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

28 12:00 Socialinių pedagogų metodinis 

uţsiėmimas „Uţ vaikystę be 

smurto! Efektyvios programos, 

veiklos, smurto ir patyčių 

prevencijoje“.                                 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Jurgita Turčinskienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Nuotolinis 

darbas 

- 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 
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