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Akreditacijos paţymėjimas KT3-20 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta 
Dalyvio 

mokestis 
Atsakingas 

3 09:00 Ilgalaikės kvalifikacijos programos 

„Ugdymo veiklos kokybės 

gerinimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse“ III modulio seminaras 

„Elgesio ir emocijų supratimas ir 

pedagogų taikomos valdymo 

strategijos“.  

Seminaro lektorė – psichologė 

Eglė Kuraitė-Ţičkė 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

Zoom platforma 10.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

4 13:00 Etikos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas „Veiklos planavimas 

2021-2022 m. m.“. 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Edita Kleinauskienė 

 

Etikos mokytojai Zoom platforma - Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

mailto:info@scmazeikiai.lt
http://www.scmazeikiai.lt/
mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt


5 13:30 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

metodinių būrelių pirmininkų 

metodinis uţsiėmimas „Veiklos 

planavimas 2021-2022 m. m.“. 

Metodinio būrelio pirmininkė -

Algita Rūdienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pirmininkai 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

9 13:00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

direktorių pavaduotojų metodinis 

uţsiėmimas „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas vykdančių mokyklų 

veiklos kokybės įsivertinimo 

metodikos išbandymo rezultatai“. 

Pranešėja – Genė Tamušauskienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

direktorių 

pavaduotojai  

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

9 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kvalifikacijos 

tobulinimo programa įvairių 

dalykų mokytojams, ketinantiems 

mokyti pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas“ III modulio 

seminaras „Mokymo metodai 

priešmokykliniame, 

ikimokykliniame ir pradiniame 

ugdyme bei mokymosi aplinkos 

kūrimas“. 

Lektorė - 

prof. dr. Aušra Kazlauskienė 

Meninio ir kitų 

dalykų ugdymo 

mokytojai, 

dirbantys ir 

ketinantys 

mokyti pagal 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo 

programas 

Nuotolinė 

konsultacija 

Sumokėtas Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

9 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Psichologinio 

atsparumo didinimas ugdymo 

įstaigos bendruomenėje“ 
I modulio seminaras „Mobingo 

prevencija ir intervencija darbe“. 

Lektorė - Jolanta Birbalienė 

Kalnėnų 

progimnazijos 

bendruomenė 

ŠC  

 Zoom platforma 

Bendruomenei Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

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


10 13:30 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Patirtinio mokymosi 

modelio diegimas priešmokyklinio 

ugdymo vaikų amţiaus grupėse“ 
II modulio seminaras 

,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimas Suomijoje“. 

Lektorė - Simona Lunina  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

ŠC 

 Zoom platforma 

10.00 € Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

12 10:00 Metodinė išvyka – paskaita 

„Negera ţmogui būti vienam: nuo 

bendravimo iki bendrystės“. 

Pranešėja - Danutė Kratukienė 

Tikybos 

mokytojai 

Telšių Vyskupo 

Vincento 

Borisevičiaus 
kunigų seminarija 

- Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

16 08:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kūrybiškumo 

ugdymo galimybės šiuolaikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“  
V modulio edukacinė išvyka 

„Kūrybiškas lauko edukacinių 

aplinkų kūrimas ir panaudojimas 

ugdymo procese: Skuodo rajono 

Mosėdţio vaikų lopšelio - darţelio 

geroji patirtis“. 

Vadovė  -  Skuodo raj. Mosėdţio 

vaikų l/d direktorė 

Daiva Maţrimienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

Skuodo raj. 

Mosėdţio vaikų 

lopšelis - darţelis 

35.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

16 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kvalifikacijos 

tobulinimo programa įvairių 

dalykų mokytojams, ketinantiems 

mokyti pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas“ IV modulio 

seminaras „Ugdymo pasiekimų 

vertinimo būdai“. 

Seminaro lektorė –  

prof. dr. Aušra Kazlauskienė 

Meninio ir kitų 

dalykų ugdymo 

mokytojai, 

dirbantys ir 

ketinantys 

mokyti pagal 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo 

programas 

Nuotolinė 

konsultacija 

Sumokėtas Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

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


17 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokytojo padėjėjo 

mokymų programa“ I modulio 

seminaras ,,Socialinė aplinka kaip 

vaikų elgesio ir emocinių sunkumų 

veiksnys: rizika ir apsauga“. 

Lektorė - socialinė pedagogė  

Diana Tiškuvienė 

Mokytojų 

padėjėjos 

ŠC  

Zoom platforma 

20.00 € Metodininkė,                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

17 15:00 Anglų kalbos mokytojų (gimnazijų) 

metodinis uţsiėmimas „Veiklos 

planavimas 2021-2022 m.m.“. 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Renata Valantinienė 

Anglų kalbos 

mokytojai 

(gimnazijų) 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

18 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Emocinė inteligencija 

ir sėkmė – vadovų emocinio 

intelekto lavinimo mokymai“  
I modulio seminaras „Stiprus 

vadovas – stipri komanda“  

(I uţsiėmimas). 

Lektorė - koučingo specialistė 

Danguolė Kraskauskienė  

Ugdymo įstaigų 

vadovai 

(direktoriai) – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

„Ventos“ 

progimnazija 

60.00 € Direktorė                                         

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. (8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

19 08:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Psichologo 

kompetencijų gilinimas dirbant 

su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais“ I modulio 

edukacinė išvyka „Mokyklos 

psichologo pagalbos teikimas 

įvairiapusių raidos sutrikimų 

turintiems vaikams“. 

Metodinio būrelio pirmininkė –  

Eglė Giedraitė 
 

Psichologai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

Klaipėdos raj. 

Dovilų 

pagrindinė 

mokykla, 

Klaipėdos 

Litorinos 

mokykla 

2.00 € Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt
mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
mailto:info@scmazeikiai.lt
mailto:s.kekiene@scmazeikiai.lt


19 09:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Emocinė inteligencija 

ir sėkmė – vadovų emocinio 

intelekto lavinimo mokymai“  
I modulio seminaras „Stiprus 

vadovas – stipri komanda“  

(II uţsiėmimas). 

Lektorė - koučingo specialistė 

Danguolė Kraskauskienė  

Ugdymo įstaigų 

vadovai 

(direktoriai) – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

„Ventos“ 

progimnazija 

Sumokėtas Direktorė                                         

Laima Ţilinskienė,                                         

tel. (8 443) 66 639,                                         

el. p. info@scmazeikiai.lt 

19 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Atnaujintos dailės 

pagrindinio ugdymo programos 

įgyvendinimo galimybės“  
I modulio seminaras „Dailės 

ugdymo turinio naujovės 

atnaujintose BP“. 

Programos vadovė -   

Audronė Maţeikienė 

Dailės  

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

Pavasario 

progimnazija 

2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

22 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Psichologinio 

atsparumo didinimas ugdymo 

įstaigos bendruomenėje“ 
II modulio seminaras „Emocinis 

raštingumas - psichologinio 

komforto garantas“ (I uţsiėmimas).  

Lektorė - psichologė 

Ramunė Murauskienė 

Kalnėnų 

progimnazijos 

bendruomenė 

ŠC   

Zoom platforma 

Bendruomenei Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

22 15:00 Metodinis uţsiėmimas - paskaita 

„Ką mokytojams ir jų mokiniams 

būtina išmanyti apie kibernetines 

grėsmes“. 

Paskaitos pranešėja -   

Vilma Bernotienė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


23 09:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Ugdymo veiklos 

kokybės gerinimas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse“ IV modulio seminaras 

„Iššūkius kokybiškam ugdymui 

padedantys įveikti ikimokyklinio 

ugdymo metodinės medţiagos 

priemonių rinkiniai. Įstaigos veiklos 

įsivertinimo metodikos 

pristatymas“. 

Lektorės: Maţeikių l/d „Buratinas“ 

direktorė Jūratė Norvaišienė,  

mokytoja Jūratė Dačkauskienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

ŠC  

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė 

Lina Jautakė,                                         

tel. (8 443) 66 989,                                         

el. p. l.jautake@scmazeikiai.lt 

 

 

23 13:00 Karjeros koordinatorių metodinio 

būrelio uţsiėmimas ,,Nacionalinė 

karjeros savaitė“.  

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Laima Steponkevičienė 

Ugdymo karjerai 

pedagogai 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

23 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Psichologinio 

atsparumo didinimas ugdymo 

įstaigos bendruomenėje“ 
II modulio seminaras „Emocinis 

raštingumas - psichologinio 

komforto garantas“ (II uţsiėmimas).  

Lektorė – psichologė 

Ramunė Murauskienė 

Kalnėnų 

progimnazijos 

bendruomenė 

ŠC   

Zoom platforma 

Bendruomenei Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

24 13:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokytojo padėjėjo 

mokymų programa“ II modulio 

seminaras ,,Emocinis ir fizinis vaiko 

saugumas“. 

Lektorė – Maţeikių raj. PPT 

psichologė Inga Bareikienė 

 

Mokytojų 

padėjėjos 

ŠC  

Zoom platforma 

Sumokėtas Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

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


24 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Gamtos mokslai 

šiuolaikiniam mokiniui kitaip“ 

 IV modulio gerosios patirties 

renginys „Integruoti bandymai 

gamtos mokslų pamokose “. 

Lektoriai: Aistė Daubarienė,  

Lina Vičiulienė, Vilma Riaukienė, 

Rasa Puplauskienė, 

Audronė Čekytė, Algirdas Vilkas, 

Vitalija Plonienė 

Biologijos, 

fizikos, chemijos 

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

Merkelio 

Račkausko 

gimnazija 

2.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

25 13:00 Socialinių pedagogų metodinis 

uţsiėmimas „Socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas: mokyklų 

patirtis“. 

Metodinio būrelio pirmininkė - 

Jurgita Turčinskienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Zoom platforma - Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

25 16:00 Tikybos mokytojų metodinis 

uţsiėmimas – paskaita ,,Jurgio 

Pabrėţos metus minint“ 
Lektorius - Remigijus Oţelis 

Tikybos 

mokytojai 

Zoom platforma - Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

29 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Teorinių ir praktinių 

ugdymo modelių dermė mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, veiksmingame ugdyme“ 
VI modulio grupinė konsultacija 

„Individualių pagalbos planų 

rengimas vaikams, turintiems  

autizmo spektro sutrikimų“. 

Lektorės: Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro 

Sutrikusios raidos vaikų 

konsultavimo skyriaus atstovės 

Gintarė Šatė,  

Loreta Grikainienė 

Respublikos 

ugdymo įstaigų 

logopedai, 

specialieji 

pedagogai, 

psichologai, 

socialiniai 

pedagogai, vaiko 

gerovės 

komisijos nariai, 

mokytojai, PPT 

darbuotojai 

ŠC  

Zoom platforma 

2.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

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


29 15:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Gamtos mokslai 

šiuolaikiniam mokiniui kitaip“  
V modulio gerosios patirties 

renginys „Atsiskaitomųjų darbų 

kūrimas panaudojant  IT – Google 

disko formas“. 

Lektorė - Sandra Grauslienė 

Biologijos, 

fizikos, chemijos 

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

Zoom platforma 2.00 € Metodininkė                                           

Irena Krinickienė,                                       

tel. (8 443) 95 212,                                            

el. p. i.krinickiene@scmazeikiai.lt 

30 14:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokytojo padėjėjo 

mokymų programa“ II modulio 

seminaras ,,Emocinis ir fizinis vaiko 

saugumas“. 

Lektorė - Maţeikių raj. 

PPT  logopedė, specialioji pedagogė 

Ingrida Burbienė 

Mokytojų 

padėjėjos 

ŠC 

Zoom platforma 

Sumokėtas 

 

Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

30 14:00 Ugdymo įstaigų pradinio ugdymo 

mokytojų metodinių grupių 

pirmininkų metodinis uţsiėmimas. 

Metodinio būrelio pirmininkė -

Giedrė Bubokienė 

Pradinio ugdymo 

mokytojų 

metodinių 

būrelių 

pirmininkai 

Švietimo centras 

(8 aud.) 

- Metodininkė                          

Sigutė Kekienė                                        

tel. (8 443) 95 211,                                         

el. p. s.kekiene@scmazeikiai.lt 

30 15:00 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Gamtos mokslai 

šiuolaikiniam mokiniui kitaip“ 

VI modulio gerosios patirties 

renginys „Tiriamosios veiklos 

organizavimo ir vykdymo ypatumai 

gamtos mokslų pamokose“. 

Seminaro lektoriai: biologijos, 

fizikos, chemijos mokytojai 

praktikai 

Biologijos, 

fizikos, chemijos 

mokytojai – 

ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

dalyviai 

Zoom platforma 2.00 € 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:s.kekiene@scmazeikiai.lt
mailto:i.krinickiene@scmazeikiai.lt


PARODOS 

Diena Valanda Pavadinimas Vadovas/vadovai Vieta Atsakingas 

Lapkričio 

mėn. 

 Maţeikių Gabijos gimnazijos 

moksleivių kūrybinių paroda 

„Klasikos interpretacijos“ 

Maţeikių Gabijos gimnazijos  

mokytoja ekspertė  

Audronė Maţeikienė 

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                             Sigutė Kekienė 

 

mailto:l.jautake@scmazeikiai.lt
http://www.semiplius.lt/

