
 

 

 

 

MAŽEIKIŲ ŠVIETIMO CENTRAS 

2020 M. 

ILGALAIKĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS DALYKŲ MOKYTOJAMS 

IR UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Dalyviai  Dalyvių 

sk.  

1.  Auklėtojo/ mokytojo padėjėjo mokymų 

programa  

Maţeikių rajono ikimokyklinio 

ir bendrojo ugdymo įstaigų 

mokytojų padėjėjai (2 gr.) 

43 

2.  Kokybiškas ankstyvojo amţiaus 

vaikų ugdymas(is) ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje 

Maţeikių rajono ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

33 

3.  Vaiko emocinio intelekto  

ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

Maţeikių rajono ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

59 

4.  Kompetencijomis grindţiamo 

ugdymo turinio atnaujinimas. Kūrybiškumo 

kompetencija 

Maţeikių Senamiesčio 

 pagrindinės mokyklos 

bendruomenė 

46 

5.  Darnaus vystymosi 

kompetencijų ugdymas uţsienio kalbų 

pamokose 

Maţeikių rajono anglų kalbos 

mokytojai  

(ankstyvojo, pagrindinio ir 

gimnazijų)  

45 

6.  Paţangi pedagoginė praktika 

ir pedagoginės inovacijos darţelyje 

Maţeikių rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vadovai ir 

mokytojai  

32 

7.  Dėmesingas įsisąmoninimas 

ir jo pritaikymas pedagoginėje veikloje 

Maţeikių lopšelio- darţelio 

 „Berţelis“ bendruomenė 

21 

8.  Kūrybiškumo ugdymo galimybės 

šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje 

Maţeikių rajono ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

41 

9.  Kūrybiškumo ugdymas  

muzikos pamokoje/ muzikinėje veikloje 

Maţeikių rajono muzikos ir  

meninio ugdymo mokytojai  

(ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo) 

58 

10.  Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas dailės pamokose 

Maţeikių rajono dailės 

mokytojai 

20 

11.  Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties 

dermė  pamokoje taikant savivaldį ir 

personalizuotą mokymąsi 

Kalvarijos gimnazijos 

bendruomenė 

38 

12.  Socialinių emocinių kompetencijų lavinimas 

ugdymo įstaigos bendruomenėje 

Maţeikių Sodų  

pagrindinės mokyklos 

bendruomenė 

23 

13.  Šiuolaikiška fizinio ugdymo 

pamoka: nauji iššūkiai ir galimybės 

Maţeikių rajono fizinio 

ugdymo mokytojai  

(ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo) 

39 

14.  Anglų kalbos kursai pradedantiesiems (A1) 

ir paţengusiems (B1) 

 

Maţeikių politechnikos 

mokyklos bendruomenė 

14 



15.  Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

programa  

Neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

39 

16.  Emocinės socialinės aplinkos kūrimas 

priešmokyklinio ugdymo vaikų amţiaus 

grupėse  

Maţeikių rajono 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

50 

17.  Palankios emocinės aplinkos kūrimas 

mokyklos bendruomenėje, bendraujant ir 

bendradarbiaujant 

Maţeikių Pavasario 

pagrindinės mokyklos 

bendruomenė 

36 

18.  Psichologinio konsultavimo kompetencijų 

gilinimas ugdymo įstaigose 

Maţeikių rajono ugdymo 

įstaigų psichologai 

20 

19.  Mokymo ir mokymosi iššūkiai pradiniame 

ugdyme 

Maţeikių rajono pradinio 

ugdymo mokytojai 

46 

20.  Tradicijos ir modernumo dermė lietuvių 

kalbos ir literatūros programoje 

Maţeikių rajono lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojai 

28 

21.  Ugdymo kokybės uţtikrinimas pradinėje 

mokykloje 

Maţeikių „Ţiburėlio“ pradinės 

mokyklos bendruomenė 

18 

22.  Virtuali mokymosi aplinka GOOGLE G 

SUITE FOR EDUCATION  

Maţeikių rajono Viekšnių 

gimnazijos bendruomenė 

37 

23.  Microsoft Office 365 – programų paketas 

moderniam ir efektyviam mokyklos 

bendruomenės darbui 

Maţeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos bendruomenė 

32 

24.  Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, 

ugdymas 

Maţeikių rajono pedagogai, 

dirbantys su vaikais, turinčiais 

autizmo spektro sutrikimų 

20 

25.  Socialinė pedagoginė pagalba vaiko gerovei Maţeikių rajono socialiniai 

pedagogai 

16 

26.  Šiuolaikinių metodų taikymas mokant 

matematikos 

Maţeikių rajono matematikos 

mokytojai 

35 

27.  IKT naudojimo galimybės inovatyviam 

mokymui(si) 

Maţeikių rajono įvairių 

mokomųjų dalykų mokytojai 

31 

28.  Nuotoliniai mokymai mokytojų IKT 

edukacinei kompetencijai tobulinti 

Maţeikių rajono įvairių 

mokomųjų dalykų mokytojai 

15 

 

TRUMPALAIKĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS DALYKŲ 

MOKYTOJAMS IR UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Dalyviai  Dalyvių 

sk.  

1. Vaikų turizmo renginio vadovo mokymai 

saugos ir sveikatos klausimais 
Įvairių mokomųjų dalykų 

mokytojai,  klasių auklėtojai 

 

81 

2.  Ţemaitijos regiono švietimo centrų 

darbuotojų forumas „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos 

efektyvinimas tęstiniam pedagogo 

profesiniam tobulėjimui: nuostatų pakeitimų 

įgyvendinimas“ 

Ţemaitijos regiono švietimo 

centrų vadovai, darbuotojai 

 

27 

3.  Strateginio planavimo etapai, bendruomenės 

įtraukimo būdai ir principai  

Maţeikių Kalnėnų pagrindinės 

mokyklos bendruomenė 

58 

4. Filmavimo ir video redagavimo 

pradţiamokslis 

Maţeikių rajono ikimokyklinio 

fizinio ugdymo mokytojai  

12 

5. Justino Mačio (fleitininko) kūrybinės 

dirbtuvės 

 

Respublikos neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai   

12 



6. Bendrųjų programų atnaujinimas: kas naujo?  Maţeikių rajono ugdymo 

įstaigų vadovai  

28 

7. Bendrųjų programų atnaujinimas: kas naujo? Maţeikių rajono ugdymo 

įstaigų metodinių grupių 

pirmininkai  

62 

8. Strateginių partnerysčių (Erasmus+) projektų 

įgyvendinimo tarptautinės patirtys  

Respublikos mokytojai - 

Erasmus+ projektų dalyviai  

54 

9. Olimpinių vertybių ugdymo programa 2.0 

(OVUP)  

Maţeikių rajono pradinio 

ugdymo mokytojai  
19 

10. Mokymosi proceso organizavimas ir 

valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

Moodle  

Merkelio Račkausko 

gimnazijos bendruomenė 

8 

 

TRUMPALAIKĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  

NE MOKYTOJAMS  (KITOS SUAGUSIŲJŲ GRUPĖS)  

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Dalyviai  Dalyvių 

sk.  

1. Viešasis kalbėjimas: įtaigi kalba – raktas į 

klausytojų protus ir širdį 

Maţeikių rajono savivaldybės, 

UAB „Maţeikių vandenys“ bei 

ugdymo įstaigų vadovai ir 

mokytojai  

19 

2. Viešasis kalbėjimas: įtaigi kalba – raktas į 

klausytojų protus ir širdį 

Naftininkų profesinės sąjungos 

nariai bei Maţeikių UAB 

„Admituras“ darbuotojai 

22 

 


