
MAŽEIKIŲ ŠVIETIMO CENTRAS 

2017 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 
 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Dalyviai  

(kam skirta 

programa) 

Trukmė  

(ak. val.) 

Numatoma 

vykdyti 

 

Programos autorius,  

lektorius 

Dalyvio 

mokestis 

(Eur.) 

asmeniui 

1.  GRUPINĖ ATVEJŲ ANALIZĖ „KĄ GALI 

PEDAGOGAS?“.  
Atvejo pristatymas. 

Vaiko netinkamo elgesio prieţasčių tipai.  

Jausmų supratimas ir valdymas. Pozityvi disciplina.  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai  

15 I-II pusmečiai Maţeikių rajono 

pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

direktorė, psichologijos 

magistrė Salvinija 

Lukšienė  

25 € 
 

2.  LAUKO EDUKACINIŲ ERDVIŲ, 

ORIENTUOTŲ Į VAIKO UGDYMO(SI) 

POREIKIUS, KŪRIMAS: TEORINĖS IR 

PRAKTINĖS PRIELAIDOS* 

Grupių edukacinių erdvių apţiūra. Vaiko raidos ir 

amţiaus įtaka, kuriant lauko edukacines erdves. 

Vidaus veiklų perkėlimas/ tęstinumas grupės ir 

lauko erdvėse. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai  

6 II pusmetis Maţeikių rajono Tirkšlių 

darţelio „Giliukas“ 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogės Algita Rūdienė 

ir Dalia Sakalauskienė.  

 

7 € 

3.  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

UGDYMO PROGRAMŲ MODELIAVIMAS 
Ugdymo kaitos tendencijos 

Kriterijai kaip programos modeliavimo kryptys 

Tikslų, uţdavinių, rezultatų, vaikų ugdymo(si) 

strategijų, aplinkos, vaikų pasiekimų ir paţangos 

vertinimo metodų tarpusavio dermės 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai  

6 I pusmetis Šiaulių universiteto 

prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė ir doc. 

dr. Ramutė Gaučaitė 

15 € 

 

4.  SIELOS VYSTYMOSI METAMORFOZĖS* 

Sielos stiprybės sąsaja vaikystės ir senatvės 

tarpsniais.  

Nuo jausminių vaiko norų prie seno ţmogaus 

mąstymo.  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

40 I pusmetis Jungtinė lektorių 

grupė 

10 € 
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Jutimai. Budri būsena, svajojimas, miegas, 

ţmogaus sukurtoje aplinkoje.  

Nervų sistemos esmė. Uţmiršimas ir prisiminimas.  

5.  VAIKŲ NETINKAMO ELGESIO 

KOREKCIJA: RIBŲ NUSTATYMO 

ŽINGSNIAI 

Pateikti Ribų nustatymo ţingsnių metodo teorinį 

modelį. 

Ribų nustatymo ţingsnių metodą pritaikyti 

konkrečioje situacijoje (atvejo analizė). 

Priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo 

pedagogai 

6 I-II pusmetis Klaipėdos universiteto 

HUMF Psichologijos 

katedros lektorė Diana 

Butienė 

16 € 

6.  PEDAGOGO SAVIVERTĖ 

Kokios prieţastys verčia mus siekti ne savo tikslų? 

Pripaţinimo siekimas. Pavydas. 

Lyginimasis savęs su kitais. Lūkesčiai laimei. 

Nesėkmės baimė. 

Prasmė kasdieniuose veiksmuose. 

Harmonija su savimi ir aplinka. 

(Ne) meilė sau. (Ne) pasitikėjimas savimi. 

Pedagogo savivertė.  

Pedagogo perdegimo sindromas. 

Kaip streso valdymas susijęs su meile sau? 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

6 Vasaris Mokymų grupės “Pokyčių 

Akademija”  

vadovė Rasa Motuzienė 

12 € 

7.  PERDEGĘS PEDAGOGAS: KAIP 

ATPAŽINTI IR JAM PADĖTI  

Aptarti pedagogų perdegimo sindromo šių dienų 

aktualijas.  

Paţinti save. Suprasti stresines situacijas, mokytis 

jas įveikti.  

Aptarti konfliktų darbe įtaką pedagogo savijautai. 

Mokytis juos valdyti.  

Analizuoti ir aptarti priimtinas tarpusavio 

bendravimo formas. Teikti rekomendacijas 

pedagogams, kaip išvengti perdegimo sindromo. 

Priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo 

pedagogai 

6 Kovas Maţeikių pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

psichologės Inga 

Bareikienė, Diana 

Ertenienė 

7 € 
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8.  ATNAUJINTA PRADINIO UGDYMO 

LIETUVIŲ KALBOS PROGRAMA. KAS 

NAUJO? KAIP ĮGYVENDINTI? 

Pagrindiniai pokyčiai- kas buvo 2008 m. ir kas 

pasikeitė. Analizuojami konkretūs kalbos veiklos 

sričių (kalbėjimas, klausymas, skaitymas, rašymas) 

esminiai gebėjimai. Pristatomi konkretūs 

pasiūlymai ir pavyzdţiai, kaip dirbti ugdant 

mokinių klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo 

gebėjimus.   

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

6 I pusmetis Jonavos Panerio pradinės  

mokyklos  mokytoja 

ekspertė, švietimo 

konsultantė, 

standartizuotų 

nacionalinių mokinių 

pasiekimų testų rengėja 

Nomeda Kasperavičienė 

15 € 

9.  MUZIKOS PAMOKA- MOKYTOJO 

KŪRYBINIŲ GEBĖJIMŲ IR TURIMŲ 

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ IŠRAIŠKA 

Muzikinis ugdymas pradinėse klasėse. Muzikos 

pamokos dalys.  

Aktyvūs muzikos mokymo metodai. Audijacija.  

Informacinių technologijų pagalba muzikos 

mokytojui.  

Ritmo intonacinių motyvų kūrimas ir atlikimas. 

Grupinis muzikavimas. Vokalinės pratybos. 

 

 

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

6 I pusmetis Gargţdų muzikos 

mokyklos mokytoja 

ekspertė Nijolė 

Usevičienė 

10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  VAIKŲ NETINKAMO ELGESIO 

KOREKCIJA: RIBŲ NUSTATYMO 

ŽINGSNIAI 

Sąlygos, skatinančios vaikus išmokti netinkamo 

elgesio. 

Ribų nustatymo ţingsnių metodas. 

Atvejo analizė. 

 

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

6 II pusmetis - Klaipėdos universiteto 

HUMF Psichologijos 

katedros psichologė – 

psichoterapeutė, 

egzistencinės terapijos 

supervizorė Diana 

Būtienė 

15 € 



 4 

11.  IT ĮRANKIAI PREZI IR KAHOOT- 

PRANEŠIMAMS, PRISTAYMAMS, 

VIKTORINOMS, PAMOKOMS 

Debesų kompiuterijos įrankių pristatymas. 

Pranešimo, pristatymo, pamokos modeliavimo 

galimybės su Prezi įrankiu. Praktinis darbas Prezi 

platformoje. Viktorinų, klausimynų, tyrimų, 

sukurtų Kahoot  įrankiu, pristatymas. Praktinis 

darbas Kahoot platformoje. 

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandis Telšių „Kranto“ 

progimnazijos pradinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė Adelija 

Budginienė 

 

 

 

 

16 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  ETNINĖS KULTŪROS INTEGRAVIMO 

GALIMYBĖS PRADINĖSE KLASĖSE 

Tautiniai raštai karpiniuose. 

Ţemaičių tautiniai rūbai. 

Liaudies dainos, rateliai, šokiai. 

Liaudies dainos, rateliai, šokiai. 

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

6 I pusmetis 

 

Sedos Vytauto Mačernio 

gimnazijos mokytoja  

metodininkė Graţina 

Vainutienė  

3 € 

13.  UGDYMO KARJERAI INTEGRAVIMO 

GALIMYBĖS PRADINIAME UGDYME“ 

Įvadinė dalis. UK samprata.UK ir pradinis 

ugdymas.UK programa. 

Tyrimas ,,Viekšnių gimnazijos mokinių tėvelių 

profesijos“. Svajonių profesijos pristatymas. 

Ţaidimai ir pratimai pradinukams. 

Pradinio ugdymo 

pedagogai 

6 I pusmetis 

 

Maţeikių rajono Viekšnių 

gimnazijos pradinių klasių 

mokytojos metodininkės 

Sonata Mylienė ir Birutė 

Vėlavičienė 

4 € 

14.  PAŽINTIS SU MAŽEIKIŲ KRAŠTO 

KULTŪROS PAVELDU 

Maţeikių rajone lankytinos vietos: Daubarių, 

Rimolių, Renavo, Ritinės ir Sedos piliakalnius, 

Sedos miestas, su jame esančiomis kultūros 

vertybėmis, Renavo dvaro sodyba, Dūmaičių ir 

Ritinės protestantų kapinaitės; 

 Dautarų dvare bus pristatytas seminaras  

„Maţeikių rajono piliakalniai, Reformacijos 

paveldas“. 

Priešmokyklinio,  

ikimokyklinio, 

pradinio ir įvairių 

dalykų mokytojai 

8 I-II  pusmetis Maţeikių rajono 

savivaldybės kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. 

specialistė Rūta Končiutė- 

Mačiulienė 

13 € 
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15.  INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 

TAIKYMAS MOKANT RUSŲ KALBOS KAIP 

UŽSIENIO KALBOS 

Pagrindiniai metodai ir darbo formos taikant IT per 

rusų kalbos pamokas. 

Kompiuterinės programos, ugdančios ir lavinančios 

skaitymo ir klausymo įgūdţius. 

Kompiuterinės programos, padedančios turtinti 

ţodyną. 

Kompiuteriniai ţodynai ir enciklopedijos. 

Kompiuterinis rusų kalbos treniruoklis. Testai. 

Kompiuterinis rusų kalbos ir literatūros kursas. 

Rusų kalbos pamokos ir kompiuteris. 

Rusų kalbos 

mokytojai 

6 Balandis VŠĮ „Centrum Aducatus“ 

švietimo ir mokymo 

centras, edukologijos dr., 

mokytojas metodininkas 

Sergej Monašov 

16 € 

 

16.  INTERPRETACIJŲ ĮVAIROVĖ KAIP BŪDAS 

LITERATŪROS PAMOKOSE UGDYTI 

AUKŠTESNIUOSIUS GEBĖJIMUS 

Pristatyti klasikinių kūrinių interpretacijas iš įvairių 

šiuolaikinių literatūros teorijų perspektyvų; 

Skatinti mokytojus naudoti atidaus skaitymo ir 

sistemingos analizės metodus literatūros pamokose; 

Skatinti literatūros kūrinį matyti kaip neatsiejamą 

raiškos ir turinio vienovę; 

Pateikti metodinius patarimus, kaip mokinius 

įtraukti į kritiško ir kūrybinio mąstymo lavinimo 

procesą. 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

6 Kovas Vilniau universiteto 

Kauno humanitarinio 

fakulteto lektorius  

Dr. Mindaugas Grigaitis 

16 € 

17.  IŠMANIOJI ISTORIJOS PAMOKA 

Suteikti ţinių, kaip organizuoti mokymo(si) 

procesą, pagrįstą  išmaniųjų technologijų 

naudojimu. Pasidalinti išmaniųjų technologijų 

taikymo istorijos pamokose patirtimi. Išmokyti 

dirbti su Mindly, Aurasma, Skitch, Timeline 

programomis ir jas taikyti ugdymo(si) procese. 

Istorijos 

mokytojai 

6 Sausio 24 d. Maţeikių Merkelio 

Račkausko mokytoja 

metodininkė Silva 

Paulauskienė 

 

 

 

 

2 € 
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18.  AUTISTIŠKAS VAIKAS KLASĖJE. 

GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI. 

Autistiškiems vaikams būdingi elgesio, 

bendravimo, kalbos, paţinimo procesų ypatumai. 

Patarimai mokytojams ir švietimo pagalbos 

specialistams, kaip ugdyti autizmo spektro 

sutrikimų turinčius vaikus. Patarimai mokytojams ir 

švietimo pagalbos specialistams, kaip ugdyti 

autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. 

Autistiškų vaikų socialinių įgūdţių ugdymas.  

Specialiosios mokymo priemonės darbui su 

autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. 

Autistiškų vaikų elgesio modeliavimas, tinkamo 

elgesio formavimo būdai. Autistiškų vaikų elgesio 

modeliavimas, tinkamo elgesio formavimo būdai. 

Ikimokyklinio,  

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

ir įvairių dalykų 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

6 I pusmetis Specialiosios pedagogikos 

ir psichologijos centras, 

logopedė Loreta 

Grikainienė 

16 € 

19.  PROBLEMŲ SPRENDIMU GRĮSTAS 

ISTORIJOS MOKYMAS/IS  

Tyrimas – situacijos analizė  ,,Mokslų 

laboratorija“.  Istorijos mokymosi aktualizavimo 

būdai ir priemonės. Situacijos analizė ,,Ką veikia 

istorikas“. Dalyviai dirba su padaloma medţiaga, 

išskirdami esminius istorijos mokslo principus.    

Pristatoma glausta teorinė medţiaga apie 

probleminį mokymą bei Z kartos ypatybes, 

verčiančias keisti mokymo(si) metodus ir aplinką.      

Pateikiami praktiniai probleminio mokymosi 

pavyzdţiai, teikiama padalomoji medţiaga.     

Pristatoma tarpdalykinės, kasdienės patirties ir 

artimiausios aplinkos integracijos svarba ir 

galimybės.      Seminaro dalyviai konstruoja 

problemines situacijas, galimas kelti pamokose ir 

pristato kolegoms.  

 

Istorijos  

mokytojai 

6 II pusmetis 

 

Vilniaus Vytauto Didţiojo 

gimnazija, istorijos 

mokytoja Jūratė Litvinaitė 

20 € 
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20.  MUZIKOS MOKYKLA Z KARTAI: MISIJA 

ĮMANOMA? 

Šiuolaikinio pedagogo charakteristika, bruoţai ir 

būtinos kompetencijos. 

Lietuvos ir Europos muzikinės kultūros tradicijų 

panašumai ir skirtumai. 

Neformaliojo muzikinio ugdymo situacija 

Lietuvoje švietimą reglamentuojančių dokumentų 

kontekste.  

Edukacinių paradigmų analizė išryškinant Z kartos 

poreikius. 

Neformaliojo 

muzikinio 

ugdymo 

mokytojai 

6 I pusmetis 

 

Šiaulių universiteto Menų 

fakulteto Muzikos 

pedagogikos katedros 

asistentė, socialinių 

mokslų ( edukologijos) 

krypties doktorantė Asta 

Kriščiūnaitė, Šiaulių 1-

osios muzikos mokyklos 

mokytoja Jurgita 

Bubnienė 

20 € 

21.  NAUJOJI MOKINIŲ KARTA. KO IR KAIP 

MOKYSIME ŠIANDIENOS MOKINIUS? 

Supaţindinti pedagogus su esminiais šiuolaikinės 

mokinių kartos mokymosi ir raidos aspektais. 

Ugdyti pedagogų gebėjimus paţinti ir pripaţinti 

individualius šiuolaikinės mokinių kartos 

mokymosi ypatumus. 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

6 II pusmetis 

 

Specialiosios pedagogikos 

ir psichologijos centro 

psichologė, VU lektorė 

dr. Aida Šimelionienė 

18 € 

22.  DAILĖS TERAPIJA. SAVĘS PAŽINIMAS. 

KAIP MANE MATO KITI IR AŠ PATS SAVE 

Dailės terapijos ištakos, raida. Įvairių meno 

terapijos metodų apţvalga. Dailė kaip pagalbos 

priemonė problemoms spręsti. Nauji savęs 

paţinimo būdai. 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

6 I pusmetis Maţeikių Gabijos 

gimnazijos psichologė 

Daiva Malūkienė 

8 € 

 

23.  MOKĖJIMO MOKYTIS INTEGRUOTAS 

UGDYMAS/IS    IKIMOKYKLINIAME IR 

PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE 

Pasirengimas mokymui(si) mokytis. Veiklos 

tikslų derinimas  su  vaikų  mokymo(si)  mokytis  

tikslais. Mokymo(si) mokytis strategijos ir būdai. 

 

 

 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

6 II pusmetis Šiaulių universiteto 

prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė ir doc. 

dr. Ramutė Gaučaitė 

15 € 
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24.  MOBILIUJŲJŲ ĮRENGINIŲ GALIMYBĖS 

UGDYMO PROCESE. 

Mobiliųjų įrenginių taikymo pamokose pavydţiai 

Naudojimosi planšetiniais kompiuteriais.  

 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

6 I pusmetis „Apple“ profesinio 

tobulinimo konsultantė 

Stasė Riškienė  

10 € 

 

25.  UGDOMOJI MENO TERAPIJA SKATINANTI 

KŪRYBOS DŽIAUGSMĄ: MUILO GAMYBA, 

DAILĖS TERAPIJA 

Meno terapijos uţsiėmimai vaikų ugdymui. 

Dailės terapija savęs paţinimui. Muilo gaminimas: 

istorija, sudėtis, procesas. Šventinio muilo gamyba.  

 

Įvairių dalykų 

pedagogai  

6 II pusmetis Maţeikių rajono Sedos 

darţelio ikimokyklinio 

ugdymo pedagogė, 

psichologijos bakalaurė  

Viktė Noreikė 

 

10 € 

 

26.  REFLEKSIJOS KAIP GRĮŽTAMOJO RYŠIO 

TAIKYMAS PRAKTINĖJE VEIKLOJE DĖL 

VAIKŲ  PASIEKIMŲ  IR  PAŽANGOS 

Refleksijų  taikymas  ikimokyklinio  ugdymo 

veikloje. Refleksijų provokavimo būdai ir formų 

įvairovė ir kaip jas tinkamai pritaikyti. Refleksijų 

taikymas įvairaus amţiaus vaikų grupėse. 

 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

6 I pusmetis Šiaulių universiteto 

prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė ir doc. 

dr. Ramutė Gaučaitė 

 

15 € 

 

27.  MOKINIŲ KARJEROS PLANAVIMAS 

Socialinių kompetencijų ugdymo poreikiai: 

mokyklos, universiteto, darbo rinkos lygmuo. 

Geros mokyklos koncepcija karjeros planavimo 

kontekste. 

Moksleivio karjeros planavimas. 

Profesinis informavimas. 

Lietuvos profesinio informavimo sistema 

Mokytojo veiklos funkcijos 

Informavimo formos, metodai. 

 

 

 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

6 I pusmetis Vadybos katedros 

dėstytoja  Edukologijos 

mokslų krypties daktarė 

Jūratė Valuckienė, 

Viešojo administravimo 

katedros lektorė Vilma 

Tubutienė,  Ekonomikos 

katedros lektorė Janina 

Šeputienė 

 

14 € 
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28.  VAIKŲ EMOCINIO INTELEKTO UGDYMAS 

– PEGAGOGAI IR VAIKAI.  
Kas yra emocinis intelektas? 

Emocinio intelekto svarba ugdyme. 

Pedagogo emocinio intelekto ugdymas. 

Darbas su tėvais ir emocinio intelekto ugdymas. 

Įvairių dalykų 

pedagogai  

6 II pusmetis Maţeikių rajono Tirkšlių 

darţelio „Giliukas“ 

direktorė, psichologė 

Laima Norvaišienė, 

direktorės pavaduotoja 

Vaida Paulauskienė.  

 

7 € 

29.  MOTYVACIJOS SKATINIMAS 

PEDAGOGINĖJE APLINKOJE 

Motyvacijos bei tobulėjimo strategija. 

Mąstymo ypatumai, skatinantys asmeninį augimą ir 

motyvaciją. 

Kas yra tikroji motyvacija? 

Sėkmingos motyvacijos formulė. 

Kodėl maţai skiriama dėmesio motyvacijai? 

Mąstymo peripetijos motyvacijos procese. Mūsų 

emocijos, jų galia  ir pritaikymas motyvacijos 

procese. Motyvacijos metodai ir pagrindiniai 

instrumentai. 

Motyvacijos taktika ir jos pritaikymo spektras.  

Įvairių dalykų 

pedagogai 

6 I-II pusmetis 

 

 

Interaktyvių, 

transformacinių, praktinių 

seminarų vedėjas 

Vygandas Pikčiūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  PRETENDENTŲ Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 

VADOVUS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS* 

Suteikti ţinių apie besikeičiantį švietimo kontekstą 

bei šiuolaikinės mokyklos vadovui būtinų 

kompetencijų plėtrą. 

Išsiaiškinti lyderystės ir vadovavimo panašumus ir 

skirtumus.  

Išsiaiškinti savianalizės svarbą bei patobulinti savęs 

paţinimo gebėjimus. 

Išbandyti įvairias patirtinio mokymosi strategijas. 

Patobulinti aktyvaus klausymosi, klausinėjimo, 

refleksijos, grįţtamojo ryšio teikimo gebėjimus. 

Susiplanuoti, įgyvendinti bei pristatyti savarankišką 

darbą- lyderystės iššūkį. 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

18 I pusmetis  Klaipėdos „Ąţuolyno“ 

gimnazijos direktorė 

Vilija Priţgintienė,  

 Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos direktorius 

Arvydas Girdzijauskas 

 

55 € 
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31.  KLASĖS AUKLĖTOJAS IR SOCIALINIŲ 

ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS 

Klasės vadovo vaidmuo ir dilema. Strateginis 

darbas su klase. Socialinių įgūdţių ugdymo 

pagrindiniai principai ir metodai.  

Įvairių dalykų 

pedagogai 

6 II pusmetis Psichologas, 

psichodramos terapeutas 

Evaldas Karmaza 

19 € 

32.  EFEKTYVAUS SKAITYMO IR RAŠYMO 

METODIKOS PAMOKOJE 
Skaitymas, tai įgūdis, kurio reikia išmokti. Jeigu 

mokinys nemoka skaityti teksto, uţduočių, sąlygų, 

tai jis nesupranta sąlygų ir negali teisingai atlikti 

uţduočių pamokose ir egzaminuose. Bet neuţtenka 

tik suprasti uţduoties, reikia ją atlikti, o paskui ir 

aprašyti. Nesvarbu, ar mokinys atsiskaito rašytu ar 

ţodţiu, bet jis turi kalbėti tiksliai, aiškiai, 

argumentuotai ir kt., kad mokytojas suprastų. Todėl 

tikslinga mokinius mokyti skaitymo ir rašymo 

metodikų, kurios padėtų jam sėkmingai suprastų 

tekstą ir aprašytų. Atskirai reikėtų paminėti, kad yra 

įvairūs teksto rašymo būdai: mokslinis, publicistinis 

ir kt. Svarbiausia, kad jis būtų tiksliai 

argumentuotai aprašytas, ir jeigu reikia, naudojant 

teksto kūrimo metodus – sukurtas.  

Seminaro metu mokysimės metodikų, kaip 

sistemiškai skaityti ir analizuoti įvairių mokomų 

dalykų tekstus, uţduotis ir kt.  

Įvairių dalykų 

mokytojai, 

mokyklų vadovai, 

mokyklų 

komandos 

8 II pusmetis Kauno Jaunimo mokyklos 

vadovas, psichologijos 

magistras, socialinių 

mokslų dr. Tomas 

Lagūnavičius 

20 € 

33.  AKTYVIŲ UGDYMO METODŲ TAIKYMAS 

PAMOKOSE 

20 aktyvių ugdymo metodų. 

Aktyvių ugdymo metodų derinimas su  išmokimo, 

kūrybos, problemų sprendimo ir savarankiško 

mokymosi metodais. 

10 pagrindinių pamokų tipų, į kurias galima 

sėkmingai integruoti aktyvius ugdymo metodus. 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

8 II pusmetis Kauno Jaunimo mokyklos 

vadovas, psichologijos 

magistras, socialinių 

mokslų dr. Tomas 

Lagūnavičius 

20 € 
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34.  ETNINĖS KULTŪROS UGDYMAS IR 

KRAŠTOTYROS SKATINIMAS * 

Aktyvaus etninės kultūros mokymo(si) metodika 

bendrojo lavinimo įstaigoje. 

Mokytojų lietuvių etninės kultūros kompetencijų 

tobulinimas. Senasis lietuvių kalendorius, šventės, 

papročiai. Simbolika lietuvių etninėje kultūroje ir 

profesionaliajame mene. Šeimos švenčių ciklas 

lietuvių etnokultūroje. Maţeikių rajono ir 

Ţemaitijos krašto bei kitų etnografinių regionų 

paveldas. Paţintis su ţymiausiais etninio paveldo 

pateikėjais, meistrais ir tautodailininkais. Etninio 

paveldo rinkimas. 

 

Įvairių dalykų 

pedagogai 

26 

 

I-II pusmečiai Maţeikių rajono 

savivaldybės 

administracijos švietimo 

skyriaus vyr. specialistė, 

etnokultūros konsultantė 

Violenita Juškevičiūtė 

25 € 

35.  KOMPLEKSINIS MOKINIO LAVINIMAS 

PAMOKOSE 

Mokytojai vis daugiau ir daugiau turi atlikti 

įvairiausių uţduočių.  

Kaip jas integruoti vienos pamokos metu? Kaip tuo 

pačiu metu mokyti ţinių, mokėjimų, mąstymo, 

strategijų, rašymo ir kt.? Kompleksiškumas ir 

integruotumas neturi sumaţinti pamokos 

efektyvumo. Kaip padaryti, kad būtų kompleksiška, 

integratyvi ir efektyvi? Tai suţinosime seminaro 

metu.  

Seminare mokysimės įvairių pamokų tipų, kurios 

kompleksiškai lavina skirtingus mokinių 

gebėjimus. Mokysimės, taikant vieną metodą, 

pasiekti įvairių pamokos tikslų.  

Seminaras skirtas visų  

 

 

 

Dalykų  

mokytojai, 

pradinių klasių 

mokytojai   

8 I-II pusmečiai Kauno Jaunimo mokyklos 

vadovas, psichologijos 

magistras, socialinių 

mokslų dr. Tomas 

Lagūnavičius 

20 € 
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36.  NATŪRALIOS PRIEMONĖS – 

SAVIPAGALBA ŠEIMOS IR VISUOMENĖS 

SVEIKATAI 

Tikslas  - suteikti dalyviams ţinių apie natūralios 

rankų darbo kosmetikos gamybos teorinius, 

praktinius ir teisinius aspektus. Dalyviai bus 

supaţindinami su natūralios kosmetikos ypatumais, 

natūralių aliejų, maceratų, eterinių aliejų poveikiu 

odai ir organizmui; išmoks susikurti įvairių tepalų 

receptus ir juos pasigaminti; susipaţins su 

natūralaus rankų darbo muilo gamyba šaltuoju ir 

karštuoju būdu.Į seminaro kainą įeina priemonės, 

 medţiagos, reikalingos gaminiams.  

Tikslinė grupė 

neapibrėţta  

6 2017 m. kovo, 

balandţio mėn. 

Ţolininkė, natūralios 

kosmetikos kūrėja 

Kristina Šilinskienė 

23 € 

37.  TEISINIS SOCIALINIO PEDAGOGO 

VEIKLOS KONTEKSTAS 
Seminaro metu dalyviai daugiau suţinos apie  LR 

teisės sistemą (teisės rūšis, teisės santykius, teismų 

sistemą ir pan.),  aptars socialinio pedagogo 

veikloje taikomų ir taikytinų teisės aktų nuostatas,   

analizuos socialinio pedagogo ir kitų mokyklos 

darbuotojų bendradarbiavimo galimybes ir 

kompetencijų ribas. Tikimės, kad seminaro dalyviai 

parengs siūlymus Vaiko gerovės komisijoms savo 

įstaigose, kurie leis mokyklų bendruomenėms 

efektyviau teikti socialinę pedagoginę pagalbą ar 

spręsti problemas. 

 

Socialiniai 

pedagogai 

6 2017-03-16 Socialinio darbo magistrė 

Snaiguolė Eglė Kuosienė 

23 € 

38.   VIEŠIEJI PIRKIMAI: 2017 METŲ DIDIEJI 

PASIKEITIMAI  

Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimai. Viešojo 

pirkimo procesas. Pirkimo vertės skaičiavimas. 

Pirkimų dokumentavimas. 

 

Viešųjų pirkimų 

organizatoriai, 

vykdytojai 

6 2017-05-10 

2017-06-27 

UAB „Pokyčių valdymas“ 

vadovas  Tomas 

Vasiliauskas 

60 € 
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39.  ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 

VALDYMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 

Elektroninių dokumentų valdymo proceso teisinis 

reglamentavimas;Vadovo atsakomybė, dokumentų 

valdymo procesų organizavimas, reglamentavimas 

ir įteisinimas įstaigoje;Elektroninio dokumento 

sąvoka, rūšys, elektroniniai parašai – praktinis 

naudojimas;Elektroninių dokumentų valdymo 

sistema, kaip pasirinkti? Privalomos ir galimos 

elektroninių sistemų funkcijos;Elektroninių 

dokumentų rengimo procedūra (rengimas, 

derinimas, vizavimas, pasirašymas);Elektroninių 

dokumentų registravimas ir tvarkymas. Uţbaigtų 

bylų apskaita, elektroninių dokumentų 

saugojimas;Popierizmo maţinimas ir popierinių 

dokumentų perkėlimo į elektroninę dokumentų 

valdymo sistemą pereinamasis laikotarpis (pokyčiai 

dokumentacijos plane, apyrašuose, įstaigos 

tvirtinamuosiuose teisės aktuose). 

Administratoriai, 

raštinės 

darbuotojai 

6 2017 m. 

balandţio mėn. 

Rasa Rockinienė – UAB 

Klaipėdos apskaitos 

mokyklos duomenų 

valdymo specialistė 

25 € 

40.  KOMUNIKACIJA IR SANTYKIŲ KŪRIMAS 

Komunikacija. Kas tai?    

Pagrindiniai komunikacijos komponentai. Kiek 

informacijos perduodame kiekvienu iš šių 

komponentų. 

„Nesusikalbėjimo“ prieţastys ir jų aptarimas, bei 

praktinių uţduočių ar testų atlikimas bei 

aptarimas.Skirtingas suvokimas. Emocijos. 

Neverbalinė komunikacija: klausymasis ir atgalinio 

ryšio suteikimas; kūno poza.  

Nepasitikėjimas – savimi ir kitais. 

 

 

 

Ugdymo įstaigų 

vadovai, jų 

pavaduotojai 

ugdymui 

8 I pusmetis Mokymų grupės “Pokyčių 

Akademija”  

vadovė Rasa Motuzienė 

15 € 
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41.  SOCIALINIS, EMOCINIS IR FIZINIS 

MOKINIŲ SAUGUMAS MOKYKLOJE 

Socialinės diskriminacijos pasireiškimo formos.  

Diskriminacijos  bendra charakteristika. 

Diskriminacijos  bendra charakteristika. 

Edukacinės  ir socialinės priemonės ir būdai 

maţinantys diskriminaciją mokykloje. 

Situacijų analizė. 

 

Ugdymo įstaigų 

vadovai, jų 

pavaduotojai 

ugdymui 

8 I pusmetis Lietuvos edukologinio 

universiteto doc. Dr. 

Kęstutis Trakšelys 

10 € 

42.  LYDERYSTĖS PLĖTOJIMAS IR TVARA 

UGDYMO ĮSTAIGOJE 

Lyderystė kaip procesas. 

Lyderystė kaip švietimas. Šių laikų lyderiai.  

Ugdymo įstaigų 

vadovai, jų 

pavaduotojai 

ugdymui 

6 II pusmetis Šiaulių universiteto                     

doc. Laima 

Liukinevičienė  

12 € 

 

*- Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms. 

 

 

 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS KOLEKTYVAMS, BENDRUOMENĖMS 

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas Dalyviai 

(kam skirta 

programa) 

Trukmė 

(ak. val.) 

Numatoma 

vykdyti 

 

Programos autorius, 

lektorius 

Dalyvio mokestis 

(€) kolektyvui 

(priklausomai nuo 

dalyvių skaičiaus) 

43.  EFEKTYVŪS BENDRUOMENĖS 

KOMUNIKACIJOS BŪDAI: SUAUGĘ, 

VAIKAI IR TĖVAI 

Efektyvūs komunikacijos būdai. Aktualių 

bendruomenei atvejų analizavimas. Pamatiniai 

bendruomenės darnos konstruktai. Bendravimas 

su ypatingais vaikais. 

Mokyklų 

bendruomenės 

(kolektyvai) 

 

 

8 I-II 

pusmetis 

Koučingo specialistas, 

lektorius, harmoningos 

asmenybės treneris 

Vytautas Gaidamavičius 

450 € 
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44.  MOTYVACIJOS SKATINIMAS 

PEDAGOGINĖJE APLINKOJE 

Motyvacijos bei tobulėjimo strategija. 

Mąstymo ypatumai, skatinantys asmeninį 

augimą ir motyvaciją. 

Kas yra tikroji motyvacija? 

Sėkmingos motyvacijos formulė. 

Kodėl maţai skiriama dėmesio motyvacijai? 

Mąstymo peripetijos motyvacijos procese. 

Mūsų emocijos, jų galia  ir pritaikymas 

motyvacijos procese. 

Motyvacijos metodai ir pagrindiniai 

instrumentai. 

Motyvacijos taktika ir jos pritaikymo spektras. 

Mokyklų 

bendruomenės 

(kolektyvai) 

 

6 I-II 

pusmetis 

Interaktyvių, 

transformacinių, praktinių 

seminarų vedėjas 

Vygandas Pikčiūnas 

350-400 € 

45.  VAIKŲ NETINKAMO ELGESIO 

KOREKCIJA: RIBŲ NUSTATYMO 

ŽINGSNIAI 

Sąlygos, skatinančios vaikus išmokti netinkamo 

elgesio. 

Ribų nustatymo ţingsnių metodas. 

Atvejo analizė. 

 

Pradinių mokyklų 

bendruomenės 

(kolektyvai) 

6 I-II 

pusmetis 

- Klaipėdos universiteto 

HUMF Psichologijos 

katedros psichologė – 

psichoterapeutė, 

egzistencinės terapijos 

supervizorė Diana Būtienė 

260-300 € 
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS PEDAGOGŲ ATESTACIJAI 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Dalyviai 

(kam skirta programa) 

Trukmė 

(ak. val.) 

Programos autorius, 

lektorius 

Dalyvio mokestis 

(Lt) 

asmeniui 

45. NUOTOLINIAI MOKYMAI MOKYTOJŲ 

EDUKACINEI IKT KOMPETENCIJAI 

TOBULINTI * 

Įvadas į nuotolinį mokymosi kursą. Registracija 

virtualioje aplinkoje Moodle. VMA Moodle 

naudojimas. IKT taikymas ugdymui: praktika ir 

plėtros perspektyvos. Mokymosi objektai, jų 

paieška ir naudojimas. Mokymosi objektų – 

tinklalapių – naudojimas. IKT taikymo asmeninės 

patirties pristatymas. Inovatyvūs mokymo ir 

mokymosi metodai. IKT taikymas bendrajam 

ugdymui: pateikčių kūrimas. 

IKT taikymo asmeninės patirties pristatymo, el. 

portfolio kūrimas, bendravimas virtualioje 

mokymosi aplinkoje, konsultacijos. 

 

Įvairių dalykų pedagogai 40 Maţeikių švietimo centro 

metodininkė, ECDL 

testuotoja, edukacinės 

dalies lektorė 

Irena Krinickienė 

29€ 

46. KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS PAGAL 

„PEDAGOGŲ KOMPIUTERINIO 

RAŠTINGUMO STANDARTO“  

TECHNOLOGINĘ DALĮ * 

Pagrindinės informacijos sąvokos. Naudojimasis 

kompiuteriu ir bylų tvarkymas. Tekstų tvarkymas. 

Pateikčių rengimas. Informacija ir komunikacija. 

 

 

Įvairių dalykų pedagogai 40 Maţeikių švietimo centro 

metodininkė, ECDL 

testuotoja Irena 

Krinickienė 

100 € 
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47. SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR 

SPECIALIOSIOS PSICHOLOGIJOS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PROGRAMA* 

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, 

privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kursus mokytojams 

pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodţio 18 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų programos 

patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju 

pradţios, jeigu nėra išklausę ne maţesnės apimties 

(60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau 

arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas 

mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos 

ir (ar) psichologijos studijų programas. 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kursų programa skirta mokytojams, 

kurie atestuosis pirmą kartą ir atestuotiems 

mokytojams, kurie pretenduos į aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. 

Įvairių dalykų mokytojai 60 Maţeikių rajono 

pedagoginės psichologinės 

tarnybos direktorė, 

psichologijos magistrė                               

Salvinija Lukšienė 

50 €  

 

48. ELEKTRONINĖ SKAIČIUOKLĖ 

(MICROSOFT  EXCEL PROGRAMA 

PRADEDANTIEMS)  

Pagrindiniai skaičiuoklės veiksmai 

Darbo lapo formatų tvarkymas: duomenų dėstymas 

langelyje, kraštinės, darbo lapo taisymas. Skaičių 

formatai. Lentelių sudarymas, formatavimas. 

Įvairių dalykų pedagogai 12 Informacinių technologijų 

mokytojai 

30 € 
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Paprasčiausių formulių uţrašymas, taikymas. 

Diagramų, grafikų sudarymo pagrindai, valdymas. 

Dokumentų spausdinimas. Duomenų sąrašai: 

duomenų įvedimas, rikiavimas, filtravimas, analizė. 

49. ELEKTRONINĖ SKAIČIUOKLĖ 

(MICROSOFT EXCEL PROGRAMA 

PAŽENGUSIEMS) 

Spartieji klavišai ir klavišų kombinacijos darbo 

paspartinimui. Darbas su keliomis darbo knygomis. 

Šablonai, formulių apsauga. 

Specialiojo įklijavimo galimybės. Formatai, jų 

kopijavimas. Sudėtingas rūšiavimas ir 

filtravimas. Sudėtingos formulės. Santykinės ir 

absoliutinės koordinatės. Klaidų formulėse paieška 

ir taisymas. Formulių auditas. Formulių apsauga. 

Darbas su dideliais duomenų kiekiais.  

Įvedamų duomenų tikrinimas.    Tarpiniai 

skaičiavimai.  Sukinių lentelių kūrimas. 

Sąlyginis formatavimas. Spaudinių parengimas ir 

spausdinimas. 

Įvairių dalykų pedagogai 12 Informacinių technologijų 

mokytojai 

30 € 
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UŽSIENIO KALBŲ KURSAI 

           

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Dalyviai 

(kam skirta programa) 

Trukmė 

(ak. val.) 

Programos autorius, 

lektorius 

Dalyvio 

mokestis 

(€) 

asmeniui 

1. ANGLŲ KALBOS KURSAI (A0-A1)* Įvairių dalykų pedagogai 60 Maţeikių švietimo centro 

metodininkė, anglų kalbos 

mokytoja Laima Ţilinskienė 

90 € 

2. ANGLŲ KALBOS KURSAI (A1-A2)* Įvairių dalykų pedagogai 60 Maţeikių švietimo centro 

metodininkė, anglų kalbos 

mokytoja Laima Ţilinskienė 

90 € 

3. VOKIEČIŲ KALBOS KURSAI (A1.1-1.2)* Įvairių dalykų pedagogai 90 Maţeikių Pavasario 

pagrindinės mokyklos 

vokiečių kalbos vyr.  

mokytoja Asta Brazaitienė 

90 € 

 

*- Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms. 

 

 

 

 

KITI MOKYMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Dalyviai 

(kam skirta programa) 

Trukmė 

(ak. val.) 

Programos autorius, 

lektorius 

Dalyvio mokestis 

(Lt) 

Asmeniui 

    1. TURIZMO RENGINIŲ VADOVŲ MOKYMAI 

SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

(vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 

ISAK-330) 

Įvairių dalykų pedagogai, 

klasių, ekskursijų vadovai 

8 Atestuoti specialistai 14 € 
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2. Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio 

(dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, 

ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas ** 

Meninio (dailės, muzikos, šokio, 

teatro) mokytojai, ketinantys dirbti 

pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas 

40 Šiaulių universiteto 

Edukologijos fakulteto 

dėstytojai, PPT 

psichologas ir kt. 

80 € 

 

3. Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio 

(dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, 

ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo 

programą ** 

Meninio (dailės, muzikos, šokio, 

teatro) mokytojai, ketinantys dirbti 

pagal pradinio ugdymo programą 

40 Šiaulių universiteto 

Edukologijos fakulteto 

dėstytojai, PPT 

psichologas ir kt. 

80 € 

 

4. Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio 

ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems 

dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą ** 

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogai, ketinantys dirbti pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą 

40 Šiaulių universiteto 

Edukologijos fakulteto 

dėstytojai ir kiti. 

90 € 

 

5. Kvalifikacijos tobulinimo programa uţsienio kalbų 

mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio 

ugdymo programą ** 

Uţsienio kalbų mokytojai, 

ketinantys dirbti pagal pradinio 

ugdymo programą 

40 Mokslo ir studijų 

institucijų dėstytojai, 

mokslininkai, tyrėjai, 

mokytojai praktikai 

90 € 

 

** - Ugdymo plėtotės centro akredituotos nacionalinio lygio programos pagal projektą „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo 

sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 

 


