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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 „Emocinė inteligencija ir 

sėkmė – vadovų emocinio intelekto 

lavinimo mokymai“ I ciklo 3 seminaras 

„Vadovo pozityvus reiklumas 

komunikacijoje su darbuotojais“.                                                      

Lektorė - emocinio intelekto lavinimo 

trenerė, konsultantė Nomeda Marazienė 

Ugdymo įstaigų 

direktoriai 

Zoom platforma Sumokėtas Direktorė                                         

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

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


3 15:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Darnaus vystymosi 

kompetencijų ugdymas uţsienio kalbų 

pamokose“ IV modulio gerosios patirties 

renginys „Gerosios praktikos ir 

inovacijos anglų kalbos pamokose: 

Maţeikių rajono anglų kalbos mokytojų 

(ankstyvojo ir pagrindinio ugdymo) 

geroji patirtis“.                                     

Vadovė -  Lina Pučkorienė 

Anglų kalbos 

mokytojai 

(ankstyvojo ir 

pagrindinio 

ugdymo) 

Zoom platforma 2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

3 15:00 Geografijos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Mokslo metų refleksija ir 

veiklų planavimas kitiems mokslo 

metams. Pirmininko rinkimai“.                          

Metodinio būrelio pirmininkė -                

Dalytė Gaudušienė 

Geografijos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

5 10:00 Respublikinė konferencija „Vytautas 

Mačernis- egzistencinis poetas, 

nekasdieniškų vizijų regėtojas“.                                 

Vadovės: Dalia Sakalauskienė,          

Rasa Čičirkaitė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Sedos Vytauto 

Mačernio 

gimnazija 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

8 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Emocinė inteligencija ir 

sėkmė – vadovų emocinio intelekto 

lavinimo mokymai“ I ciklo 4 seminaras 

„Vadovaujama reflektyvi analizė/ 

teorijos pritaikymas darbe“.                                                      

Lektorė - emocinio intelekto lavinimo 

trenerė, konsultantė Nomeda Marazienė 

Ugdymo įstaigų 

direktoriai 

Zoom platforma Sumokėtas Direktorė                                         

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
mailto:info@scmazeikiai.lt


8 15:00  Dailės mokytojų metodinis uţsiėmimas - 

parodos „Mona Liza“ pristatymas ir 

pirmininko rinkimai“.             

Metodinio būrelio pirmininkė -        

Gitana Butkuvienė 

Dailės mokytojai Švietimo centras - Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

10 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Individuali paţanga ir 

mokymosi pasiekimai mokinių 

asmenybės brandai“ V modulio 

seminaras  „Kitokių patirčių, aktyviųjų 

veiklų (metodų) pamoka mokinių 

mokymosi pasiekimams optimizuoti“.                               

Lektorius Vincas Tamašauskas 

Kalvarijos 

gimnazijos 

bendruomenė 

Zoom platforma Bendruomenei Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. 

i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

10 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo  

programos „Mokymo ir mokymosi 

iššūkiai pradiniame ugdyme“                               

V modulio seminaras „Perdegimo 

sindromas: grėsmės ir galimybės įveikti“.                                      

Seminaro lektorė Inga Bareikienė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

ŠC               

Zoom platforma 

5.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

11 10:00  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Modernios pamokos 

vadyba ir mokymosi pasiekimai 

mokinių asmenybės brandai “                

III 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:l.jautake@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
mailto:s.kojeliene@scmazeikiai.lt
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14 10:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Modernios pamokos 

vadyba ir mokymosi pasiekimai 

mokinių asmenybės brandai“             

IV modulio seminaras „Patrauklių 

aktyvių veiklų (metodų), paţangos ir 

pasiekimų vertinimo bei mokinių 

įsivertinimo metodikų sėkmių 

pavyzdţiai, kurie padėjo pagerinti 

mokinių pasiekimus“.                 

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 

15 15:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo  

programos „Atnaujintų bendrųjų 

programų dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų plėtojimas katalikų 

tikybos mokyme“ IV modulio gerosios 

patirties renginys „Kūrybinė 

piligrimystė“.                                             

Vadovės: Irena Stančikienė,                       

Sigrida Norvaišienė 

Tikybos mokytojai M. Račkausko 

gimnazija (menų 

ir technologijų 

centras) 

2.00 € Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. 

s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

15 15:00 Metodinių būrelių pirmininkų metodinė 

diena – edukacinė programa „Duonos 

kelias“.                                                 

Programos vadovė  - Vita Černookienė                                                                                                  

Metodinių būrelių 

pirmininkai     

Urvikiai, 

Maţeikių raj. 

- Direktorė                                         

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

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


17 12:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kompetencijomis 

grindţiamas savivaldus, reflektyvus ir 

patyriminis ugdymas technologijų 

pamokose“  III modulio seminaras  

„Šiuolaikinių technologijų taikymo 

galimybės technologijų pamokose ugdant 

mokinių verslumą“.                                

Seminaro lektorė - Inga Šilinskaitė 

Technologijų 

mokytojai 

Ţidikų Marijos 

Pečkauskaitės 

gimnazija 

2.00 € 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                                                                                                                                         Lina Jautakė 
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