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MAŽEIKIŲ ŠVIETIMO CENTRO RENGINIŲ PLANAS 

2021 M. SPALIO MĖN. 

Tel. (8 443) 95 210, 66 639 el. paštas info@scmazeikiai.lt, internetinė svetainė www.scmazeikiai.lt                                                                                                                          

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituotas centras                                                                                                                                                                                      

Akreditacijos pažymėjimas KT3-20 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

1 10:00 Ikimokyklinio fizinio ugdymo 

mokytojų metodinė diena           

„Futbolo festivalis 2021“. 

Metodinio būrelio pirmininkas 

Marius Zoza,  FK „Atmosfera“ 

treneris vadovas Nerijus Gudaitis  

Ikimokyklinio 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

Mažeikių miesto 

stadionas 

2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 
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1-2 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Strateginis veiklos 

planavimas mokykloje“               
III modulio seminaras „Ateitis 

dabar – mokyklos strategijos 

rengimas“.                                        

Seminaro lektorės:                           

dr. Jūratė Valuckienė,                

Erika Pusvaškė                                                                                                                                                                              

Politechnikos 

mokyklos 

bendruomenė 

Viešbutis 

„Linelis“ 

konferencijų 

salė,                    

Plateliai 

Bendruomenei Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

1 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Teorinių ir praktinių 

ugdymo modelių dermė mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, veiksmingame ugdyme“                                                 

V modulio gerosios patirties 

paskaita „Inovatyvios metodinės bei 

mokomosios priemonės logopedo 

darbe“.                                        

Paskaitos pranešėjos:                  

Loreta Šličiuvienė,                         

Rūta Mirauskienė              

Logopedai, 

specialiojo 

ugdymo 

pedagogai 

Zoom platforma 2.00 € 

 

Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

5 12:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Socialinių emocinių 

kompetencijų lavinimas ugdymo 

įstaigos bendruomenėje“              
III modulio seminaras „Teigiamų 

emocijų kūrimas bendruomenėje. 

Kaip mums sekasi?“.                                        

Vadovė - Šarūnė Dargienė                                             

Sodų 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Plateliai Bendruomenei Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

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


6 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ I modulio seminaras 

„Autizmas medicininiu požiūriu. 

Elgesio problemų sprendimas vaikų, 

turinčių ASS“.                     

Seminaro lektorės:                       

Janina Karpinskienė,                 

Birutė Kavaliauskienė,                  

Daiva Rovienė 

Lopšelio - 

darželio  

„Bitutė“ 

bendruomenė 

Lopšelis - 

darželis  „Bitutė“ 

Bendruomenei Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

 7 13:30 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Etninės kultūros 

ugdymas ir kraštotyros 

skatinimas“ I modulio edukacinis 

užsiėmimas „Pažintis su rajono 

tautodailininkais“.                

Programos vadovė ir lektorė – 

Violenita Juškevičiūtė.                             

Lektorės: Jolanta Kaleckienė,                              

Nijolė Daučiūnaitė                                                          

Ikimokyklinio, 

bendrojo ir 

neformaliojo 

ugdymo įvairių 

mokomųjų 

dalykų 

pedagogai 

 

Kultūros centro 

edukacinė klasė 

(prie Mažosios 

salės) 

25.00 €             

(IV moduliai) 

Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

7 14:00 Fizinio ugdymo mokytojų 

metodinis užsiėmimas „Veiklos 

planavimas 2021 - 2022 m.m.“                

Metodinio būrelio pirmininkas -  

Andrius Šakinskas  

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Švietimo centras            

(8 aud.) 
- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

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


8 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymas muzikos pamokoje/ 

muzikinėje veikloje“ 

III modulio gerosios patirties 

renginys „Dviejų menų sintezė 

virtualioje erdvėje“. Virtualios 

muzikinės knygos fortepijonui: 

„Garsų ir spalvų paroda “Margas 

šokis” pristatymas. 

Vadovės: Inga Grušaitė,                     

Irutė Miltakienė 

Muzikos ir 

dailės 

mokytojai 

Vytauto Klovos 

muzikos 

mokykla 

2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

8 12:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Palankios emocinės 

aplinkos kūrimas mokyklos 

bendruomenėje, bendraujant ir 

bendradarbiaujant“ IV modulio 

seminaras „STEAM gebėjimų 

ugdymo galimybės ir patirtys 

bendruosiuose mokymo dalykuose“.      

Seminaro lektorė -                    

Ingrida Mikulskienė      

Pavasario 

progimnazijos 

bendruomenė 

Pavasario 

progimnazija 

Bendruomenei Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

11 14:00 Choreografijos mokytojų metodinis 

užsiėmimas „Veiklos planavimas 

2021-2022 m.m.“ 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Ramunė Zelbienė          

Choreografijos 

mokytojai 

Choreografijos 

mokykla 

- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt


11 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Gamtos mokslai 

šiuolaikiniam mokiniui kitaip“     

II modulio seminaras „Gamtos 

mokslų pamokos kaita diegiant 

kompetencijomis grįstą atnaujintą 

ugdymo turinį“. 

Lektorė -                                                    

prof. dr. Aušra Kazlauskienė    

Biologijos, 

fizikos, 

chemijos 

mokytojai 

Zoom platforma 20.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

11 18:00 Tikybos mokytojų metodinis 

užsiėmimas - susitikimas, skirtas 

katechetams „Informacinių 

technologijų panaudojimas 

ruošiant sakramentams. 

Tinklaraščio kūrimas“. 
Lektorė - VAKC religinio ugdymo 

specialistė Jelena Liubčenko 

Tikybos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. ( 8 443) 95 211,                                         

el. p. 

s.kekiene@scmazeikiai.lt 

12 9:00 Ikimokyklinio fizinio ugdymo 

mokytojų metodinė išvyka į 

Respublikinę teorinę - praktinę 

konferenciją „Motyvuotas 

ugdytojas - aktyvus ugdytinis“. 

Metodinio būrelio pirmininkas -    

Marius Zoza  

Ikimokyklinio 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

Lietuvos sporto 

universitetas  

- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

12 13:00 Psichologų metodinio būrelio 

užsiėmimas „Metodinės veiklos 

planavimas 2021-2022 m. m.“ 

Metodinio būrelio pirmininkė -     

Eglė Giedraitė 

Psichologai Švietimo centras            

(7 aud.) 

- Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. ( 8 443) 95 211,                                         

el. p. 

s.kekiene@scmazeikiai.lt 

mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt
mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt


12 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kvalifikacijos 

tobulinimo programa įvairių 

dalykų mokytojams, ketinantiems 

mokyti pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas“ I modulio 

seminaras „Ikimokyklinį, 

priešmokyklinį ir pradinį ugdymą 

reglamentuojantys dokumentai bei 

ankstyvosios vaikystės amžiaus 

tarpsnio psichofizinės raidos ir 

gebėjimų raiškos ypatumai“.                               

Seminaro lektorė –  

prof. dr. Aušra Kazlauskienė 

Meninio ir kitų 

dalykų ugdymo 

mokytojai, 

dirbantys ir 

ketinantys 

mokyti pagal 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo 

programas 

Zoom platforma 90.00 €             

(IV moduliai) 

Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

12 14:00 Pradinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio užsiėmimas 

„Veiklos planavimas               

2021-2022 m.m.“ 

Metodinio būrelio pirmininkė -       

Giedrė Bubokienė 

Pradinio 

ugdymo 

metodinių 

grupių 

pirmininkai  

(po 1 iš 

mokyklos). 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. ( 8 443) 95 211,                                         

el. p. 

s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

12 15:00 Turizmo renginių vadovų 

mokymai saugos ir sveikatos 

klausimais 

Lektorė: Vida Daublienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

ŠC           Zoom 

platforma 

14.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


13 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ II modulio seminaras 

„Struktūruoto ugdymo taikymas 

vaikams, turintiems autizmo spektro 

sutrikimų“.                           

Lektorės: Vilija Buivydaitė,      

Palmira Šaulienė  

Lopšelio - 

darželio  

„Bitutė“ 

bendruomenė 

Lopšelis - 

darželis  „Bitutė“ 

Bendruomenei Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

13 13:00 Forumas „Ugdymo karjerai 

organizavimo keliai ir klystkeliai: 

Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo centro patirtis“.                                         
Lektoriai: Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo centro 

direktorė Vilma Tubutienė ir 

metodininkė Audronė Gelžinienė 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

atstovai, 

gimnazijų 

ugdymo įstaigų 

vadovai 

Švietimo centras 

(7 aud.) 

- Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. ( 8 443) 95 211,                                         

el. p. 

s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

13 13.00 Gerosios patirties renginys 

„Kvalifikacijos tobulinimo 

iššūkiai ir šiandieninės aktualijos: 

Mažeikių švietimo centro ir 

Šiaulių rajono savivaldybės 

švietimo centro gerosios patirtys“. 

 

Mažeikių ir 

Šiaulių miesto 

švietimo centrų 

metodininkai 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

14 13:00 Teatro mokytojų metodinio būrelio 

užsiėmimas „Metodinės veiklos 

planavimas 2021-2022 m. m. 

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Živilė Nagienė       

  

Teatro 

mokytojai 

Vytauto Klovos 

muzikos 

mokykla 

- Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. ( 8 443) 95 211,                                         

el. p. 

s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

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


14 14:00 Logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinis užsiėmimas – filmuotos 

atviros veiklos pristatymas. 

Metodinio būrelio pirmininkė -

Laima Daujotienė ir logopedė                    

Loreta Šličiuvienė   

Logopedai ir 

specialieji 

pedagogai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

14 15:00 Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų metodinis užsiėmimas. 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Orinta Černauskienė 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojai 

Gabijos 

gimnazija 

- Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. ( 8 443) 95 211,                                         

el. p. 

s.kekiene@scmazeikiai.lt  

15 08:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Emocinė inteligencija 

ir sėkmė – vadovų emocinio 

intelekto lavinimo mokymai“        

II modulio seminaras „Kaip ugdome 

ateities lyderius: emocinis intelektas 

„vs“ dirbtinis intelektas“. Šiaulių 

rajono Dubysos aukštupio 

mokyklos skyrių (Aukštelkės, 

Bubių Kurtuvėnų) geroji patirtis“. 

Lektorius - Šiaulių rajono Dubysos 

aukštupio mokyklos vadovas, 

švietimo ekspertas Vaidas Bacys 

  

Ugdymo įstaigų 

vadovai 

(direktoriai) 

Šiaulių rajono 

Dubysos 

aukštupio 

mokykla 

40.00 € Direktorė                                         

Laima Žilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt
mailto:info@scmazeikiai.lt


15 12:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Dalykinių pasiekimų 

gerinimas taikant formuojamąjį 

vertinimą pamokoje“                 I 

modulio seminaras „Mokymosi 

uždaviniai, sėkmės kriterijai ir kaip 

jų siekti“. 

Lektorės:                                                        

prof. dr. Aušra Kazlauskienė,                                  

doc. dr. Ramutė Gaučaitė  

Šiaulių 

universitetinės 

gimnazijos 

bendruomenė 

Šiaulių 

universitetinė 

gimnazija 

Bendruomenei Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

15 14:00 Tikybos mokytojų metodinė diena - 

piligriminė išvyka į Papilę. 

Metodinio būrelio pirmininkė -    

Irena Stančikienė 

Tikybos 

mokytojai 

Papilė - Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. ( 8 443) 95 211,                                         

el. p. 

s.kekiene@scmazeikiai.lt 

15 15.00 Muzikos mokytojų metodinis 

užsiėmimas „Veiklos planavimas 

2021 - 2022 m.m.“ 

Metodinio būrelio pirmininkė – 

Rima Rekeltienė 

Muzikos 

mokytojai 

Gabijos 

gimnazija 

- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 Informacinių technologijų mokytojų 

metodinis užsiėmimas „Veiklos 

planavimas 2021-2022 m.m.“  

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Vilma Bernotienė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt
mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


19 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kvalifikacijos 

tobulinimo programa įvairių 

dalykų mokytojams, ketinantiems 

mokyti pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas“ II modulio 

seminaras „Specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir inkliuzinio ugdymo 

samprata. Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

turinio planavimo principai“. 

Lektorė -                                                     

prof. dr. Aušra Kazlauskienė 

Meninio ir kitų 

dalykų ugdymo 

mokytojai, 

dirbantys ir 

ketinantys 

mokyti pagal 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo 

programas 

Zoom platforma Sumokėtas  Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ III modulio seminaras 

„Vaikų, turinčių autizmo spektro 

sutrikimų, komunikaciniai, 

socialiniai ypatumai ir sensorinė 

integracija. Kaip padėti?  

Lektorės: Vilija Buivydaitė,  

Palmira Šaulienė 

 

Lopšelio - 

darželio  

„Bitutė“ 

bendruomenė 

Lopšelis -

darželis              

„Bitutė“  

Bendruomenei Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


20 

 

 

 

 

 

 

14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Gamtos mokslai 

šiuolaikiniam mokiniui kitaip“ 

III modulio seminaras „Pamokos 

planavimas ir kompetencijų 

vertinimas gamtos mokslų 

pamokose“. 

Lektorė -  

prof. dr. Aušra Kazlauskienė 

 

Biologijos, 

fizikos, 

chemijos 

mokytojai 

 Zoom platforma 20.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

21 09:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Ugdymo veiklos 

kokybės gerinimas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse“ II modulio seminaras 

„Saugios mokymosi aplinkos 

kūrimas, įgūdžių, padedančių 

pasiekti dermės mokykloje ir 

gyvenime, formavimas, taikant 

programą ,,Laikas kartu". 

Lektorės: Genė Tamušauskienė, 

Inesa Jonauskienė,                            

Rima Kripienė,                                            

Irena Veselienė 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai - 

programos 

dalyviai 

ŠC                                   

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

21 12.00 Socialinių pedagogų metodinis 

užsiėmimas „Veiklos planavimas 

2021-2022 m.m.“  

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Jurgita Turčinskienė  

 

Socialiniai 

pedagogai 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


21 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Efektyvi 

komunikacija - sėkmingo 

ugdomojo vadovavimo prielaida“ 

I modulio seminaras „Efektyvi 

dalykinė komunikacija 

organizacijoje: komunikacijos 

teorija bei komunikavimas 

kasdienybėje ir iššūkyje“. 

Lektorė - koučingo specialistė 

Danguolė Kraskauskienė 

  

Vadovų 

(direktorių) 

pavaduotojai 

Švietimo centras 

(7 aud.) 

20.00 € Direktorė                                         

Laima Žilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

22 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Efektyvi 

komunikacija - sėkmingo 

ugdomojo vadovavimo prielaida“ 

II modulio seminaras –

„Vertinamieji (metiniai) pokalbiai 

organizacijoje: grįžtamasis ryšys 

kaip įvertinimas bei ateities 

perspektyvų numatymas“. 

Lektorė - koučingo specialistė 

Danguolė Kraskauskienė 

  

Vadovų 

(direktorių) 

pavaduotojai 

Švietimo centras 

(7 aud.) 

20.00 € Direktorė                                         

Laima Žilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

25 15:00 Fizikos mokytojų metodinis 

užsiėmimas „Veiklos planavimas 

2021-2022 m.m.“ 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Aurelija Kasputytė 

  

Fizikos 

mokytojai 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
mailto:info@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


26 14:00  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Tradicijos ir 

modernumo dermė lietuvių 

kalbos ir literatūros programoje“ 

V modulio gerosios patirties 

seminaras „Nuo teksto suvokimo iki 

kūrimo“. Seminaro lektorės:                 

Merkelio Račkausko gimnazijos 

lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojos 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojai 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

2.00 € Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. ( 8 443) 95 211,                                         

el. p. 

s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

27 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ IV modulio seminaras 

„Darbo komandoje sėkmė - tolygus 

vaikų, turinčių įvairiapusių raidos 

sutrikimų, įgūdžių ugdymas“. 

Lektorės: Eglė Steponėnienė,    

Daina Šiekštelytė Valkerienė 

 

Lopšelio - 

darželio  

„Bitutė“ 

bendruomenė 

Lopšelis -

darželis  „Bitutė“  

Bendruomenei Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

28 16:30 Metodinis užsiėmimas - susitikimas 

„Nori sudominti – dirbk 

išradingiau“. Platformos Nearpod 

taikymas tikybos pamokose“. 

Lektorė - VAKC religinio ugdymo 

specialistė Jelena Liubčenko 

 

Tikybos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. ( 8 443) 95 211,                                         

el. p. 

s.kekiene@scmazeikiai.lt 

 

 

 

 

mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt
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PARODOS 

Diena Valanda Pavadinimas Vadovas/vadovai Vieta Atsakingas 

Spalio 

mėn. 

 Mažeikių vaikų ir jaunimo 

daugiafunkcio centro dizaino studijos 

„Magija" paroda „Rudens dušas“ 

Mažeikių vaikų ir jaunimo 

daugiafunkcio centro dizaino 

studijos ,,Magija" mokytoja 

metodininkė Irutė Miltakienė 

Švietimo centras  Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginių planą parengė metodininkė                             Lina Jautakė 
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