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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 

1 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymo galimybės šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“                

I modulio 1 uţsiėmimas  - 

seminaras „Vaikų kūrybiškumą 

skatinančios strategijos ir jų 

taikymas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje“. Seminaro lektorės:                                      

prof. dr. Aušra Kazlauskienė,                

doc. dr. Ramutė Gaučaitė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

20.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

1 15:30 Etikos mokytojų metodinio būrelio 

uţsiėmimas.                                         

Metodinio būrelio pirmininkė– 

Edita Kleinauskienė 

Etikos mokytojai Nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


2 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Psichologinio 

konsultavimo kompetencijų 

gilinimas ugdymo įstaigose“                     

I modulis – „Supervizija – 

problemų atpaţinimas ir sprendimų 

modeliavimas“.                                           

Lektorė - dėstytoja, sveikatos 

psichologijos magistrė                       

Oksana Mačėnaitė (LSU).  

Psichologai  Švietimo 

centras                       

(7 auditorija)  

24.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

6 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Dėmesingas 

įsisąmoninimas ir jo pritaikymas 

pedagoginėje veikloje“                    

I modulis - seminaras 

„Įsisąmoninimu grįsta psichologija: 

teoriniai ir praktiniai sprendimai 

šiandieninio gyvenimo tempo 

kontekste“.                                         

Lektorius - šeimos santykių 

konsultantas, sertifikuotas kūno 

psichoterapeutas, vedinis 

psichologas Vaidas Arvasevičius 

Lopšelio – darţelio 

„Berţelis“ 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Lopšelis - 

darţelis 

„Berţelis“ 

Bendruomenei Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


6 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Darnaus vystymo 

kompetencijų ugdymas anglų 

kalbos pamokose“ II modulis - 

gerosios patirties renginys 

„Gerosios praktikos ir inovacijos 

anglų kalbos pamokose: Maţeikių 

„Ventos“ progimnazijos mokytojų 

geroji patirtis “.                                         

Atvirą veiklą veda: Inga Nicienė, 

Reda Kurčinskienė,                        

Kornelija Maţonienė                     

Anglų kalbos 

mokytojai 

(progimnazijų) - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

„Ventos“ 

progimnazija 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

6 14:00 Logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinis uţsiėmimas -  paskaita                    

„Autistiškų vaikų dėmesio 

ugdymo metodas ATTENTION 

AUTISM“.                                        

Paskaitos pranešėja -                        

Audronė Neniškytė                     

Logopedai ir 

specialiojo ugdymo 

pedagogai  

Švietimo 

centras                      

(7 auditorija) 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

7 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kokybiškas 

ankstyvojo amţiaus vaikų 

ugdymas(is) ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ IV modulis - 

seminaras „Ankstyvojo amţiaus 

vaikų ugdymo turinio 

modeliavimas: veiklos planavimas, 

įtraukieji metodai ir stebėsena“.  

Seminaro lektorė  -                                 

dr. Ramunė Burškaitienė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ankstyvojo ugdymo 

pedagogai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

13.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


8 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Paţangi vadybinė 

praktika ir pedagoginės 

inovacijos darţelyje“                                

I modulis - seminaras „Savitų vaikų 

ugdymas ir unikalaus ugdymo 

turinio modeliavimas: veiklos 

planavimas, ugdymo turinio 

modeliavimas “.                                

Seminaro lektorė -                                       

dr. Ramunė Burškaitienė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovai - ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

13.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

8 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Sėkmingos ugdymo 

proceso vadybos komponentai“.              

I modulis – seminaras „Kolektyvo 

teigiama psichologinė atmosfera – 

efektyvaus darbo garantas“.    

Lektorė – psichodramos ekspertė 

Vida Lipskytė 

Bendrojo ir 

papildomo ugdymo 

įstaigų direktorių 

pavaduotojai  

Balsiai, 

Akmenės 

rajonas  

35 € Direktorius                                            

Viktoras Prokopčukas,                           

tel. (8 443) 66 639,                                           

el. p. info@scmazeikiai.lt  

8 13:00 Konferencija „Maţeikių savivaldai 

100. Fragmentai iš tyrinėjimų“. 

Vadovas- Mindaugas Buknys.  

 

Ugdymo įstaigų 

vadovai, įvairių 

dalykų pedagogai  

Maţeikių 

muziejus  

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


8 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kompetencijomis 

grindţiamo ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kūrybiškumo 

kompetencija“ I modulis - 

seminaras „Kompetencijomis 

grindţiamo ugdymo turinio 

atnaujinimas įvairių dalykų 

pamokose: teorija ir praktika “ 

Koordinatorė ir lektorė -                                                        

prof. dr. Aušra Kazlauskienė (ŠU)  

Senamiesčio 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Senamiesčio 

pagrindinė 

mokykla 

Bendruomenei Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

8 13:15 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinis uţsiėmimas „2020-2021 

m.m. veiklos planavimas ir 

papildymas“.                                  

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Liudmila Ligeikienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Švietimo 

centras                       

(7 auditorija) 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

8 15:00 Technologijų mokytojų metodinio 

būrelio uţsiėmimas „Veiklos 

planavimas 2020-2021 m.m.“.  

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Jurgita Niuniavienė 

Technologijų 

mokytojai 

Švietimo 

centras                       

(7 auditorija) 

- 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:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


12 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymas muzikinėje veikloje“ IV 

modulis - edukacinė išvyka - 

seminaras „Kitokios idėjos vaikų 

muzikiniame ugdyme“.                               

Lektorė - muzikos mokytoja 

ekspertė Jurgita Urniţienė 

Ikimokyklinio 

meninio ugdymo 

mokytojai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

18.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

12 14:30 Istorijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas“.                                                

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Vijola Liachovienė 

Istorijos mokytojai Švietimo 

centras                        

(7 auditorija) 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

13 13:00 Choreografijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „2020-2021 m.m. 

veiklos planavimas“.                           

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Olga Gross 

Choreografijos 

mokytojai 

Choreografijos 

mokykla 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

13 15:00 Fizikos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Metodinės veiklos 

planavimas 2020-2021 m.m.“.  

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Aurelija Kasputytė 

Fizikos mokytojai Nuotolinis 

uţsiėmimas 

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


14 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ I modulis - seminaras 

„Autizmas medicininiu poţiūriu. 

Įstaigos pritaikymas vaikams su 

ASS“.                                                 

Seminaro lektorės:                                  

gydytoja neurologė Daiva Rovienė, 

psichologė Salvinija Lukšienė  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

bendrojo lavinimo 

pedagogai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Švietimo 

centras                       

(7 auditorija)  

50.00 €                 

(visa 

programa)  

Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

14 15:00 Vokiečių kalbos mokytojų 

metodinis uţsiėmimas.                            

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Loreta Končuvienė 

Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Gabijos 

gimnazija 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

15 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaiko emocinio 

intelekto ugdymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ IV modulis - 

seminaras „Pozityvaus elgesio 

skatinimo sistema ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“.                           

Seminaro lektorė - daktarė, docentė 

Renata Geleţinienė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

15.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


15 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Tradicijos ir 

modernumo dermė lietuvių 

kalbos ir literatūros programoje“ 

I modulis – seminaras „Kūrybinis 

rašymas. Praktinės patirties 

dienoraščiai“.                                             

Lektorė – mokytoja ekspertė                 

Ona Kelpšienė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai (5-12 

klasių) - ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Švietimo 

centras                       

(7 auditorija)  

4.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

15 14:00 Geografijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Metodinės veiklos 

planavimas 2020/2021 m.m.“. 

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Dalytė Gaudušienė 

Geografijos 

mokytojai 

Švietimo 

centras                       

(7 auditorija) 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

16 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokymo ir mokymosi 

iššūkiai pradiniame ugdyme“                  

II modulio 1 dalis - seminaras 

„Naujoji mokinių karta: mūsų 

lūkesčiai ir galimybės“.                                  

Seminaro lektorė – psichologė            

Asta Blandė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

12.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


19 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokymo ir mokymosi 

iššūkiai pradiniame ugdyme“                  

II modulio 2 dalis - seminaras 

„Naujoji mokinių karta: mūsų 

lūkesčiai ir galimybės“.                                  

Seminaro lektorė – psichologė            

Asta Blandė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

Sumokėtas Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

19 15:00 Anglų kalbos mokytojų (gimnazijų) 

metodinis uţsiėmimas „Veiklos 

planavimas 2020-2021 m.m.“.  

Metodinio būrelio pirmininkė -  

Renata Valantinienė 

Anglų kalbos 

mokytojai 

(gimnazijų) 

Švietimo 

centras                               

(7 auditorija) 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

20 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Paţangi vadybinė 

praktika ir pedagoginės 

inovacijos darţelyje“                                

II modulis - seminaras „Savitų 

vaikų ugdymas ir unikalaus 

ugdymo turinio modeliavimas: 

įtraukiųjų metodų reikšmė 

ugdymosi proceso kokybei“.                                

Seminaro lektorė -                                       

dr. Ramunė Burškaitienė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovai - ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

13.00 € 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:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt


20 15:00 Informacinių technologijų 

mokytojų metodinis uţsiėmimas 

„Metodinės veiklos planavimas 

2020-2021 m.m.“.                          

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Vilma Bernotienė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

21 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Bendrųjų 

kompetencijų ugdymas dailės 

pamokose“ III modulis - seminaras 

„Tarpdalykinė dailės kalba apie 

mus ir mūsų laikmetį. Vizualieji 

įspūdţiai 2019 m. “.                            

Lektorė –                                               

doc.  Laima Mikalauskienė (Dailės 

akademija)  

Dailės mokytojai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Pavasario 

pagrindinė 

mokykla 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

21 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ II modulis - seminaras 

„Struktūruoto ugdymo taikymas 

vaikams, turintiems autizmo 

spektro sutrikimų“.                                                 

Seminaro lektorės:                                  

Palmira Šaulienė, Vilija Buivydaitė 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

bendrojo lavinimo 

pedagogai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Švietimo centas 

(7 auditorija)  

Sumokėtas  Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


22 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Darnaus vystymo 

kompetencijų ugdymas anglų 

kalbos pamokose“ III modulis – 

seminaras „Darbas su gabiaisiais 

mokiniais uţsienio kalbų 

pamokose“.                                   

Seminaro lektorė - anglų kalbos 

mokytoja ekspertė Tatjana 

Kriliuvienė (Kuršėnų Lauryno 

Ivinskio gimnazija) 

Anglų kalbos 

mokytojai 

(progimnazijų) - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Švietimo 

centras                        

(7 auditorija) 

15.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

22 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymo galimybės šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“                

II modulis - seminaras „Pedagogo 

asmenybės kūrybiškumo raiška, 

dirbant su ikimokyklinio amţiaus 

vaikais“.                                            

Seminaro lektorės:                                

Rima Eţerskienė,                                           

Rūta Tamašauskienė (Klaipėdos 

valstybinė kolegija) 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

13.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


22 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kompetencijomis 

grindţiamo ugdymo turinio 

atnaujinimas. Kūrybiškumo 

kompetencija“ II modulis - 

seminaras „Kompetencijomis 

grindţiamo ugdymo turinio 

atnaujinimas įvairių dalykų 

pamokose: vadovaujama reflektyvi 

analizė“. Koordinatorė ir  lektorė -                                                       

prof. dr. Aušra Kazlauskienė (ŠU)  

Senamiesčio 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Senamiesčio 

pagrindinė 

mokykla/ 

nuotolinis 

uţsiėmimas 

Bendruomenei Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

22 13:30 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Etninės kultūros 

ugdymas ir kraštotyros 

skatinimas“ I modulis - seminaras 

„Senasis lietuvių kalendorius, 

šventės, papročiai“.                       

Programos vadovė ir lektorė-                      

Violenita Juškevičiūtė 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

bendrojo lavinimo 

pedagogai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Maţeikių 

muziejus 

25.00 €              

(visa 

programa) 

Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

23 10:00 Rusų kalbos mokytojų metodinė 

diena - nacionalinė konferencija 

,,Kalbų mokymo(si) teorija ir 

praktika 2020: Integruotas 

kompetencijų ugdymas“.  

Metodinio būrelio pirmininkė -   

Rasa Poškutė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Vilniaus 

universiteto 

Mokslinės 

komunikacijos 

ir informacijos 

centras/ 

nuotolinis 

uţsiėmimas 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


23 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymo galimybės šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“                

I modulio 2 uţsiėmimas - refleksija 

„Vaikų kūrybiškumą skatinančios 

strategijos ir jų taikymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. 

Seminaro lektorės:                                      

prof. dr. Aušra Kazlauskienė,                

doc. dr. Ramutė Gaučaitė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

– ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

Sumokėtas Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

28 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas“ III modulis - seminaras 

„Vaikų, turinčių autizmo spektro 

sutrikimų, komunikaciniai, 

socialiniai ypatumai ir sensorinė 

integracija. Kaip padėti?“. 

Seminaro lektorės:                         

Palmira Šaulienė, Vilija Buivydaitė 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

bendrojo lavinimo 

pedagogai - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Švietimo 

centras                        

(7 auditorija)  

Sumokėtas  Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


28 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Darnaus vystymo 

kompetencijų ugdymas anglų 

kalbos pamokose“ II modulis - 

gerosios patirties renginys 

„Gerosios praktikos ir inovacijos 

anglų kalbos pamokose: Maţeikių 

rajono mokytojų geroji patirtis 

(SIP)“. Vadovės ir moderatorės: 

Inga Nicienė, Reda Kurčinskienė, 

Kornelija Maţonienė 

Anglų kalbos 

mokytojai 

(progimnazijų) - 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

„Ventos“ 

progimnazija 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt` 

29 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Paţangi vadybinė 

praktika ir pedagoginės 

inovacijos darţelyje“                                

III modulis - seminaras „Savitų 

vaikų ugdymas ir unikalaus 

ugdymo turinio modeliavimas: 

stebėsena kaip sėkmės garantas“.                                

Seminaro lektorė -                                       

dr. Ramunė Burškaitienė (ŠU) 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovai - ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos dalyviai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

13.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 
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PARODOS 

Diena Valanda Pavadinimas Vadovas/vadovai Vieta Atsakingas 

6  Pavasario pagrindinės mokyklos įvairių 

klasių mokinių kūrybinių darbų paroda  

,,Miniatiūros".  

Pavasario pagrindinės mokyklos 

dailės mokytojas metodininkas 

Aleksandras Novak    

Švietimo centras  Metodininkė                                            

Laima Ţilinskienė,                                      

tel. 8-443 66989,                                           

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt   

 

 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  
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