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Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituotas centras                                                                                                                                                                                      

Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

2 13:30 Ikimokyklinio fizinio  ugdymo 

mokytojų metodinis uţsiėmimas - 

pasitarimas dėl ilgalaikių 

kvalifikacijos tobulinimo programų 

rengimo ir vykdymo.                           

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Roma Gydrienė 

Ikimokyklinio 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

Švietimo 

centras                     

(8 auditorija)  

-  Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

3 09:00 Dailės mokytojų metodinis 

uţsiėmimas - pasitarimas dėl 

ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo ir vykdymo.                                   

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Gitana Butkuvienė 

 

Dailės mokytojai  Gabijos 

gimnazija 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
http://www.scmazeikiai.lt/
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt


3 11:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Bendrųjų 

kompetencijų ugdymas dailės 

pamokose“ II modulis „Gera 

dailės pamoka - kokia ji? 

Netradicinių medţiagų ir technikų 

naudojimas“.                                

Vadovė -  Gitana Butkuvienė 

Dailės mokytojai   Gabijos 

gimnazija 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

3 14:00 Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų metodinio būrelio 

uţsiėmimas „Profesinių 

kompetencijų tobulinimas pagal 

programas“.                                      

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Saulė Ragulienė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Švietimo 

centras                     

(8 auditorija) 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,  

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt     

3 14:30 Anglų kalbos mokytojų – ugdymo 

įstaigų atstovų metodinis 

uţsiėmimas - pasitarimas dėl 

ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo ir vykdymo.                      

Metodinių būrelių pirmininkės: 

Renata Valantinienė,                           

Lina Pučkorienė. 

Anglų kalbos 

mokytojai - 

gimnazijų, 

progimnazijų, 

pagrindinių ir 

pradinių mokyklų 

atstovai 

Švietimo 

centras                    

(7 auditorija) 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

4 10:00 Ikimokyklinio fizinio ugdymo 

pedagogų metodinė išvyka į 

respublikinę konferenciją 

„Sveikatos Ţelmenėliai“. 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Roma Gydrienė 

Ikimokyklinio 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

Vilnius - Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


4 14:30 Etikos mokytojų metodinio būrelio 

uţsiėmimas „Laimingas 

mokytojas - laimingas mokinys“.                   

Metodinio būrelio pirmininkė -

Edita Kleinauskienė 

Etikos mokytojai  Švietimo 

centras                    

(7 auditorija) 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,  

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt     

5 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaiko emocinio 

intelekto ugdymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ I modulis 

„Ikimokyklinio amţiaus vaikų 

ugdymas: emocinis, fizinis ir 

socialinis saugumas“.                           

Lektorius - profesijos mokytojas 

ekspertas dr. Kęstutis Trakšelys 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

(programos 

dalyviai) 

Švietimo 

centras                     

(7 auditorija) 

10.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

5 13:30 Metodinio būrelio uţsiėmimas - 

pradinio ugdymo mokytojų 

metodinės tarybos pasitarimas.  

Metodinio būrelio pirmininkė -       

Janina Aselskienė 

Pradinio ugdymo 

mokytojų 

metodinės tarybos 

nariai  

Švietimo 

centras                     

(8 auditorija) 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,  

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt     

9 - 10 10:00 Mokymai „Viešasis kalbėjimas: 

įtaigi kalba – raktas į klausytojų 

protus ir širdį“ (II grupė).                                    

Lektorė - koučingo specialistė 

Danguolė Kraskauskienė 

 

 

Įvairių dalykų 

mokytojai, vadovai, 

kiti besidomintys  

Švietimo 

centras                        

(7 auditorija) 

60.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
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10 08:30 

 

 

13:00 

 „Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo 

mokymai“ II modulis „Specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymas. Emocinis 

ir fizinis vaiko saugumas“                          

(I ir II grupės).                                         

Lektorius - profesijos mokytojas 

ekspertas dr. Kęstutis Trakšelys 

Auklėtojo/ 

mokytojo padėjėjai  

Švietimo 

centras                     

(8 auditorija) 

Sumokėtas Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

12 13:00 Psichologų metodinio būrelio 

uţsiėmimas „Prevencinių 

programų įgyvendinimas 

mokykloje“.                                   

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Laima Radavičienė 

Psichologai Švietimo 

centras                     

(8 auditorija) 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,  

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt     

13 11:00 Gerosios patirties renginys - 

seminaras „Pasiruošimo solfedţio 

konkursui ypatumai“.                       

Programos vadovė -                            

Sonata Lingytė 

Neformaliojo 

ugdymo solfedţio 

mokytojai  

Vytauto Klovos 

muzikos 

mokykla 

2.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,  

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt     

16 15:00 Istorijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas – gerosios patirties 

sklaida. Metodinio būrelio 

pirmininkė –                                          

Vijola Liachovienė 

Istorijos mokytojai  Merkelio 

Račkausko 

gimnazija 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,  

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt     

17 13:00 „Vaikų turizmo renginio vadovo 

mokymai saugos ir sveikatos 

klausimais“.                                 

Lektoriai - atestuoti specialistai 

Įvairių dalykų 

pedagogai, klasių 

vadovai  

Švietimo 

centras                     

(7 auditorija) 

14.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
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17 15:00 Tikybos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas - asmenybės vertybių 

ugdymo programos „Atviri 

pasauliui“ pristatymas.                                             

Metodinio būrelio pirmininkė -                 

Irena Stančikienė 

Tikybos mokytojai  Švietimo 

centras                     

(8 auditorija) 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,  

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt     

18 11:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ I modulis „Autizmas 

medicininiu poţiūriu. Įstaigos 

pritaikymas vaikams su ASS“.                                                 

Lektorės: gydytoja neurologė 

Daiva Rovienė,                           

psichologė Eglė Giedraitė 

Įvairių dalykų 

pedagogai, 

dirbantys su 

vaikais, turinčiais 

autizmo spektro 

sutrikimų  

L/d „Bitutė“ 50.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

18 15:00 Muzikos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas - pasitarimas dėl 

ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo ir vykdymo. 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Rima Rekeltienė 

Muzikos mokytojai  Švietimo 

centras                       

(8 auditorija)  

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

19 08:30 

 

13:00 

 „Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo 

mokymai“ III modulis „Profesinė 

etika ir bendravimo psichologija“. 

Lektorius - profesijos mokytojas 

ekspertas dr. Kęstutis Trakšelys 

 

 

Auklėtojo/ 

mokytojo padėjėjai  

Švietimo 

centras                     

(8 auditorija) 

Sumokėtas Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


19 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymas muzikos pamokoje/ 

muzikinėje veikloje“ III modulis 

„Kitokios idėjos vaikų 

muzikiniame ugdyme“.                      

Lektorė  - mokytoja ekspertė 

Jurgita Urniţienė 

Ikimokyklinio 

meninio ugdymo 

mokytojai  

L/d „Bitutė“ 18.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

24 11:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ II modulis 

,,Struktūruoto ugdymo taikymas 

vaikams, turintiems autizmo 

spektro sutrikimų“.                                     

Lektorės: mokytoja-ekspertė 

Palmira Šaulienė, spec.pedagogė 

metodininkė Vilija Buivydaitė 

Įvairių dalykų 

pedagogai, 

dirbantys su 

vaikais, turinčiais 

autizmo spektro 

sutrikimų  

L/d „Bitutė“ Sumokėtas  Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

24 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokymo ir 

mokymosi iššūkiai pradiniame 

ugdyme“ I modulis „IT įrankiai 

ClassDojo ir Kahoot“.                                     

Lektorė -  Jurgita Donėlė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Švietimo 

centras                     

(8 auditorija) 

4.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,  

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt     

24 14:00 Logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinis uţsiėmimas „Autistiškų 

vaikų dėmesio ugdymo metodas 

ATTENTION AUTISM“.           

Pranešėja -  Audronė Neniškytė           

Logopedai, 

specialiojo ugdymo 

pedagogai 

„Ventos“ 

progimnazija 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
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25 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Emocinės socialinės 

aplinkos kūrimas 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

amţiaus II modulis „Palankios 

emocinės aplinkos kūrimas, 

stiprinant tėvų vaidmenį 

priešmokykliniame amţiuje“.                                   

Lektorė - Asta Blandė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Švietimo 

centras                     

(8 auditorija) 

19.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,  

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt     

26 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kokybiškas 

ankstyvojo amţiaus vaikų 

ugdymas(is) ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ III modulis 

„Ankstyvojo amţiaus vaikų 

ugdymo turinio modeliavimas: 

veiklos planavimas, įtraukieji 

metodai ir stebėsena“.                   

Lektorė -   Ramunė Burškaitienė 

(ŠU) 

Ankstyvojo 

amţiaus 

ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai 

(programos 

dalyviai ir kiti)  

 

Švietimo 

centras                         

(7 auditorija) 

13.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

26 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymas muzikos pamokoje/ 

muzikinėje veikloje“ II modulis 

atvira pamoka „Romantizmo 

epochos muzika“.                              

Atvirą pamoką veda -                             

Regina Liaudanskienė 

 

Muzikos mokytojai  Viekšnių 

gimnazija 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


27 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Bendrųjų 

kompetencijų ugdymas dailės 

pamokose“ III modulis 

„Tarpdalykinė dailės kalba apie 

mus ir mūsų laikmetį. Vizualieji 

įspūdţiai 2019 m. “.                        

Lektorė - doc. Laima Mikalaukienė                                     

(Dailės akademijos Telšių 

fakultetas) 

Dailės mokytojai  Pavasario 

pagrindinė 

mokykla 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

31 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymas muzikos pamokoje/ 

muzikinėje veikloje“ IV modulis 

„Vaikų kelionė į „Muzikėnų šalį” 

Atvirą pamoką veda - mokytoja 

metodininkė Vida Butienė 

Ikimokyklinio 

meninio ugdymo 

mokytojai 

L/d „Delfinas“ - Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

31 11:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ III modulis „Vaikų, 

turinčių autizmo spektro sutrikimų, 

komunikaciniai, socialiniai 

ypatumai ir sensorinė integracija. 

Kaip padėti?“.                                  

Lektorės:  mokytoja-ekspertė 

Palmira Šaulienė, spec.pedagogė 

metodininkė Vilija Buivydaitė 

Įvairių dalykų 

pedagogai, 

dirbantys su 

vaikais, turinčiais 

autizmo spektro 

sutrikimų  

L/d „Bitutė“ Sumokėtas Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

 

mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
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PROJEKTAS   

 

„MOKYTOJŲ PATIRTINIO MOKYMOSI MODELIS“  

ATVIROS PAOKOS/ GEROSIOS PATIRTIES RENGINIAI   

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis 

Atsakingas 

18 09:45 Atvira integruota chemijos - IT 

pamoka „Vandens kokybės 

tyrimas bei duomenų 

vaizdavimas įvairiomis 

diagramomis“.                                  

Atvirą pamoką veda chemijos 

mokytoja metodininkė                        

Snieguolė Vitkevičienė ir                          

IT vyr. mokytoja                                

Vlada Jaroščukienė 

Chemijos ir                     

IT mokytojai  

Kalnėnų 

progimnazija 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

25 12:00 Gerosios patirties renginys 

„Gamtamokslių dalykų kūrybinė 

laboratorija rajono 4 klasių 

mokytojų ir mokinių 

komandoms“.                                

Programos vadovai:                       

Virginijus Laureckis,                            

Rita Klimienė, Sigita Karolienė, 

Ilda Benikienė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai su 

mokinių 

komandomis                     

(4 klasės) 

 

Senamiesčio 

pagrindinė 

mokykla 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

 

mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
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PARODOS 

 

Diena Valanda Pavadinimas Vadovas/vadovai Vieta Atsakingas 

  Gabijos gimnazijos moksleivių        

grafinių kompozicijų paroda  

,,Lietuva", skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti.        

Gabijos gimnazijos dailės 

mokytoja ekspertė                         

Audronė Maţeikienė   

Švietimo centras  Metodininkė                                            

Laima Ţilinskienė,                                      

tel. 8-443 66989,                                           

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt   

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  

 

Renginių planą parengė metodininkė                                                                                                                                                      Laima Ţilinskienė                                                       
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