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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  Respublikinės kūrybinės 

dirbtuvės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų 

paţintinės, ţodinės ir meninės 

raiškos ugdymui „Randu, 

ţaidţiu, kuriu“.                               

Vadovė - Maţeikių lopšelio - 

darţelio „Saulutė” direktorės 

pavaduotoja ugdymui                             

Rūta Ţubikienė 

Respublikos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

komandos 

https://ldsaulute.lt 

www.facebook.com/ldsaulute 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
http://www.scmazeikiai.lt/
https://ldsaulute.lt/
http://www.facebook.com/ldsaulute
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt


2 9:30 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kūrybiškumo ugdymas 

muzikinėje veikloje“                          

V modulio seminaras 

„Šiuolaikinės raiškos 

galimybės muzikinėje 

veikloje“.                                     

Lektorė -  Kauno vaikų 

darţelio „Daigelis“ meninio 

ugdymo vyr.mokytoja                             

Daiva Štarevičiūtė 

Ikimokyklinio 

meninio ugdymo 

mokytojai 

ŠC                                         

Zoom platforma 

10.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

3 14:00 Grupinė konsultacija „Atvejo 

analizės pradinio ugdymo 

mokytojų grupei“.                                       

3 uţsiėmimas.                               

Vadovė – psichologė                     

Diana Dirţinskė.  

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

8 15:00 Karjeros koordinatoriams 

metodinis uţsiėmimas                

„2021 metų studijų 

naujovės, ateities 

darbuotojų poreikis, ateities 

profesijos“.                                        

Metodinio būrelio 

pirmininkė-                                             

Laima Steponkevičienė 

Karjeros 

koordinatoriai 

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


10 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Šiuolaikinė fizinio ugdymo 

pamoka: nauji iššūkiai ir 

galimybės“ II modulio 

gerosios patirties renginys 

„Nuotolinis fizinis ugdymas: 

kolegialus grįţtamasis ryšys 

bei patirties sklaida Maţeikių 

rajone“.                                       

Vadovė - Birutė Pėčelienė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

ŠC                                         

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

10 14:00 Grupinė konsultacija „Atvejo 

analizės pradinio ugdymo 

mokytojų grupei“.                                       

4 uţsiėmimas.                          

Vadovė – psichologė                     

Diana Dirţinskė.  

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

16 15:00 Vaikų turizmo renginių 

vadovų mokymas saugos ir 

sveikatos klausimais.                 

Lektorė Vida Daublienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Zoom platforma 14.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

17  13:00 Direktorių tarybos 

pasitarimas „2021 m. veiklos 

planavimas“.  Metodinio 

būrelio pirmininkė -                   

Ramunė Badaukienė 

Direktorių 

tarybos nariai 

Švietimo centras                      

(8 auditorija) 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

17 14:00 Grupinė konsultacija „Atvejo 

analizės pradinio ugdymo 

mokytojų grupei“.                                       

5 uţsiėmimas.                        

Vadovė – psichologė                     

Diana Dirţinskė.  

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

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


18  14:00 Logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinis 

uţsiėmimas „Maţeikių 

lopšelio - darţelio 

„Gintarėlis“ logopedinių 

pratybų programos 

pristatymas“.  Pranešėja - 

Sonata Jankauskienė 

Logopedai ir 

specialiojo 

ugdymo 

pedagogai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

22 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kompetencijomis 

grindţiamas savivaldus, 

reflektyvus ir patyriminis 

ugdymas technologijų 

pamokose“  II modulio 

seminaras „Šiuolaikinių 

technologijų taikymo 

pamokose įtaka ugdymo 

kokybei. 3D spausdintuvo 

naudojimo galimybės“.                                 

Lektorius -                          

Raimondas Milėška  

Technologijų 

mokytojai 

ŠC                                          

zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

23  13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas dailės pamokose“                 

V modulio gerosios patirties 

renginys „Įtraukusis 

ugdymas. Nuotolinio 

mokymo(si) patirtys dailės 

pamokose“.                                       

Lektoriai: Gitana Butkuvienė, 

Audronė Maţeikienė,                          

Irutė Miltakienė,                             

Raminta Lupeikienė 

Dailės mokytojai ŠC                                         

Zoom platforma 

2.00 € 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


24 14:00 Grupinė konsultacija „Atvejo 

analizės pradinio ugdymo 

mokytojų grupei“.                                       

6 uţsiėmimas.                           

Vadovė – psichologė                     

Diana Dirţinskė.  

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                            

Sida Kojelienė, 

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

24 14.00 Pradinio ugdymo mokytojų 

metodinis uţsiėmimas. 

Metodinio būrelio 

pirmininkė-                                     

Janina Aselskienė 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

ŠC                                               

Zoom platforma 

- Metodininkė                                            

Sida Kojelienė,                            

tel. (8 443)  95 211,                                             

el. p. s.kojeliene@scmazeikiai.lt 

25 11:00 Socialinių pedagogų 

metodinis uţsiėmimas.                                         

Metodinio būrelio 

pirmininkė-                                    

Jurgita Turčinskienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

25 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Atnaujintų bendrųjų 

programų dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų 

plėtojimas katalikų tikybos 

mokyme“ II modulio 

gerosios patirties renginys 

„Kūrybiškumas ir rankdarbiai 

tikybos pamokose“.                    

Lektorė - Sigrida Norvaišienė 

Tikybos 

mokytojai 

ŠC                                         

Zoom platforma 

2.00 € 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


30 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Paţangi vadybinė praktika 

ir pedagoginės inovacijos 

darţelyje“ V modulio 

gerosios patirties renginys 

„Inovacijų įgyvendinimo 

realijos Maţeikių rajono 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose: gerosios patirties 

sklaida“.                                 

Vadovė - Jolanta Graţienė  

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovai ir 

mokytojai 

ŠC                                         

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

31 13:00 Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų  teorinė - praktinė 

konferencija ,,Vaikų 

kultūros ugdymas: gerosios 

patirties sklaida“.                       

Vadovė – Maţeikių lopšelio-

darţelio „Gintarėlis“ 

direktorės pavaduotoja                 

Ligita Narutavičienė.  

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo 

mokytojai  

ŠC                                         

Zoom platforma 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

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


31   Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Paţangi vadybinė praktika 

ir pedagoginės inovacijos 

darţelyje“ VI modulio 

gerosios patirties renginys - 

rajoninės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

mokytojų/specialistų geroji 

patirtis: virtualios 

(fotografijų) metodinių 

priemonių parodos 

,,Matematika - ne tik 

skaičiai…“ (baigiamasis 

renginys).                                    

Vadovė - Jolanta Graţienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovai ir 

mokytojai 

https://www.darzelisdelfinas.lt

/ 

- Metodininkė                                                 

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. ( 8 443) 66 989,                                         

el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt 

Tęsinys    Ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Microsoft Office 365 – 

programų paketas 

moderniam ir efektyviam 

mokyklos bendruomenės 

darbui“.                                   

Vadovė -                                      

Sigutė Mackevičienė  

Merkelio 

Račkausko 

gimnazijos 

bendruomenė  

Teams platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

https://www.darzelisdelfinas.lt/
https://www.darzelisdelfinas.lt/
mailto:l.zilinskiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


Tęsinys  Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Modernios pamokos 

vadyba ir mokymosi 

pasiekimai mokinių 

asmenybės brandai“                             

II modulio seminaras 

„Savivaldis ir personalizuotas 

mokinių mokymasis kaip 

sistema, grįţtamojo  ryšio 

kaip įsivertinimo apie 

procesą, pasiekimus ir 

rezultatus planavimas  ir 

organizavimas. Esminiai 

principai, nuostatos; aplinkos, 

metodų ir 

metodikų sėkmės pavyzdţiai“

Lektorius -                                       

Vincas Tamašauskas 

Tirkšlių Juozo 

Vitkaus- 

Kazimieraičio 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė  

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

 

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius www.semiplius.lt  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
http://www.semiplius.lt/


 

 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Dalyvio 

mokestis  

Atsakingas 

18 9:00 Seminaras „Viešieji pirkimai: 

paprastai“.                                    

Lektorius - Tomas Vasiliauskas 

Viešuosius 

pirkimus 

organizuojantys ir 

vykdantys 

darbuotojai 

Nuotolinis 

uţsiėmimas 

(registracijos metu 

įvedus nuolaidos 

kodą maţeikiai) 

80.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 
25 

 

Dalyvių registracija svetainėje http://www.pokyciuvaldymas.lt/produktas/seminaras-viesieji-pirkimai-paprastai/, pasirenkant  tinkamiausią seminaro 

datą.  

 

 

 

 

Renginių planą parengė laikinai einanti direktoriaus pareigas, metodininkė                                                                                            Laima Ţilinskienė                                                                                                                          

mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt
http://www.pokyciuvaldymas.lt/produktas/seminaras-viesieji-pirkimai-paprastai/

