
 
2015 m. Panevėžio rajono mokytojų siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos dalykų metodiniams būreliams 

 
Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, 

trukmė, tikslinė grupė 
Anotacija Lektoriai Kaina 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMOS(SI) PROGRAMOS SĖKMINGAM UGDYMO ORGANIZAVIMUI 

1.  Kūrybiniai darbai ir projektinė 

veikla pradinėse klasėse 

 

6 ak. val. 

 

Pradinio ugdymo mokytojai 

Projektai netradiciniais būdais skatina mokymosi 

motyvaciją, leidţia paţinti pasaulį ţodţiu, vaizdu, judesiu. 

Mokinys įgyja emocinės ir estetinės patirties, ugdo 

vaizduotę, kūrybinį mąstymą, lavina motoriką. Ugdant 

vaikus, svarbiausias vaidmuo tenka mokytojui, kuris turi 

atkreipti dėmesį, pasiūlyti naujų idėjų, suţadinti 

domėjimąsi kūryba. Mokytojui daţnai tenka pamąstyti, kuo 

sudominti ir ką įdomaus pasiūlyti vaikui, tačiau neretai 

patys pritrūkstame originalių idėjų. Šios programos tikslas 

– pasidalinti idėjomis, mintimis organizuojant renginius, 

projektus, atliekant įvairius kūrybinius darbus pradinėse 

klasėse. 

 

Dembavos 

progimnazijos 

pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė 

Marytė Trinkūnienė 

Nemokamas 

2.  Kūrybiškumo ugdymas 

ikimokykliniame amţiuje 

 

3–4  val. 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai 

 

Programos dalyviams bus pristatytos kūrybiškumo ugdymo 

galimybės ikimokykliniame amţiuje. 

Rūta Stankevičienė, 

Ramygalos lopšelio-

darţelio „Gandriukas“ 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

auklėtoja metodininkė 

Nemokamas 

3.  Rašto darbo ypatumai dirbant su 

gabiais mokiniais 

Programos dalyviams bus pristatyti efektyvūs ir pasiteisinę 

praktikoje metodai, padedantys  ugdyti mokinių rašymo 

gebėjimus.  

Velţio gimnazijos 

anglų kalbos 

mokytoja ekspertė 

Mokamas  



6 ak. val. 

Anglų kalbos mokytojai 

Rasa Stakienė 

4.  Internetinių svetainių kūrimas 

6 ak. val. 

Pradinių klasių mokytojai 

Sunku įsivaizduoti gyvenimą be interneto ir internetinių 

technologijų. Daugelis ţmonių kasdien lankosi įvairiuose 

interneto portaluose. Mokiniai daug laiko praleidţia 

internete. Kodėl nesuteikus jiems galimybės ir neperkėlus į 

internetą su ugdymu susijusių dalykų. Galvojate, kad tai 

sudėtinga? Anaiptol, tereikia tik noro. Šių mokymų  metu 

klausytojai mokysis kurti savo interneto svetaines – 

paprastai, nereikalaujant daugybės specifinių ţinių. 

Mokymų metu bus supaţindinama su internetinių svetainių, 

diskusijų lentų (forumų), foto galerijų automatizuotu 

kūrimu ir plėtojimu. Dalyviai įgis teorinių ir praktinių ţinių, 

praktinių darbo įgūdţių, gebės susikurti savo interneto 

svetainę. 

Velţio gimnazijos 

informacinių 

technologijų mokytoja 

metodininkė Edita 

Davidonytė 

Mokamas  

5.  Išmaniųjų technologijų 

panaudojimas anglų kalbos 

pamokose  

6 ak. val. 

Anglų kalbos mokytojai 

Informacinės technologijos vis labiau skverbiasi į mokinių 

pasaulį, todėl labai svarbu padėti mokiniams suprasti, kad 

technologijų naudojimas turi būti ne betikslis laiko 

švaistymas, o kryptingas tobulėjimas. Programos dalyviai 

suţinos, kaip panaudoti išmaniuosius telefonus bei 

planšetinius kompiuterius ugdymo procese. 

Velţio gimnazijos 

anglų kalbos 

mokytoja Vaida 

Šiaučiūnė 

Nemokamas 

6.  Tiriamųjų darbų atlikimas 

dirbant su gamtine medţiaga 

6 ak. val. 

Biologijos mokytojai 

Seminaro metu bus pristatomos edukacinės erdvės ir jų 

panaudojimas patyriminiam, eksperimentiniam ugdymui. 

Atskleista geroji patirtis dirbant su ,,Mobiliąja laboratorija“, 

atliekant eksperimentus, integruotus darbus. Naujos idėjos 

padės mokiniams geriau paţinti gamtą ir padaryti savus 

atradimus. Programos dalyviai susipaţins su mokinių 

pasiekimais tiriamojoje veikloje, ne tik atnaujins turimas ir 

įgis naujų ţinių bei įgūdţių, bet ir plėtos savo kūrybinį 

potencialą. Šios programos tikslas yra plėtoti 

gamtamoksliniame ugdyme dalyvaujančių specialistų 

Velţio gimnazijos 

biologijos mokytoja 

metodininkė  Olga 

Šapalienė 

Nemokamas 



kompetencijas, reikalingas sėkmingam patyriminiam 

ugdymui, taikant inovatyvius metodus. 

7.  Šiuolaikinės technologijos 

fizikos pamokose 

6 ak. val. 

Fizikos mokytojai 

Programos dalyviai susipaţins, kaip kūrybiškai panaudoti 

technologijas fizikos pamokose. 

Velţio gimnazijos 

fizikos mokytoja 

metodininkė Angelė 

Paulauskienė 

Mokamas 

8.  Priimk mane tokį, koks esu... 

6 ak. val. 

Klasių vadovai 

Mokykloje mokiniui reikia daug dėmesio ne tik per 

pamokas. Todėl klasės vadovui tenka sunkus vaidmuo – 

prakalbinti ir sudominti jauną ţmogų, pamatyti jo 

įvairiapusiškumą. Tam  reikia būti autoritetu, turėti kuo 

dalintis su mokiniais. Šiuolaikinis mokinys neįsivaizduoja 

savo gyvenimo be kompiuterio ar išmaniojo telefono. 

Klasės vadovas naudodamas IT priemones gali sudominti 

auklėtinius, organizuoti įdomias klasės valandėles. 

Istorijos mokytoja 

metodininkė Asta 

Klydţienė 

Mokamas 

9.  Skaitymo  strategijų ugdymas 

lietuvių kalbos pamokose 

6 ak. val. 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Skaitymo kompetencija yra vienas iš svarbiausių raktų į 

didesnę mokymosi ir mokyklos sėkmę. Programos tikslas – 

padėti mokytojams taikyti įvairias skaitymo strategijas. 

  

Velţio gimnazijos 

lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Dalia Vizbarienė 

 

Mokamas 

10.  Inovatyvių metodų ir IT 

taikymas specialiajame ugdyme 

6 ak. val. 

Mokytojai, norintys susipaţinti 

su IKT ir kitų inovatyvių metodų 

taikymo specialiajame ugdyme 

galimybėmis 

Siekiant kokybiškiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius vis daugiau dėmesio skiriama ugdymui 

palankios aplinkos kūrimui, naujų mokymo (si) metodų 

ugdymo procese diegimui. Kaip rodo tyrimai, šiandien 

specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo (si) procesas 

nėra pakankamai individualizuojamas, silpni pedagogų 

gebėjimai taikyti ir kurti naujus ugdymo metodus, plėtoti 

modernius technologinius sprendimus naudojant 

informacines ir komunikacines technologijas (IKT). Todėl 

būtina tobulinti pedagogų gebėjimą taikyti inovatyvius 

Velţio gimnazijos 

logopedė, specialioji 

pedagogė ekspertė 

Rima Juškienė 

Mokamas 



mokymo metodus, t.y., taikyti ne tik visiškai naujus, bet ir 

tradicinius, patobulintus naujomis mokslo ţiniomis, taikant 

naujas technologijas, tinkamai ir savalaikiai teikiant 

pagalbą. Ši programa skirta mokytojams, norintiems 

susipaţinti su IKT ir kitų inovatyvių metodų taikymo 

specialiajame ugdyme galimybėmis, ieškantiems praktinių 

patarimų. 

11.  Patyriminiai ir interaktyvūs 

mokymo metodai 

6 ak. val. 

Anglų kalbos mokytojai 

Patyriminiai mokymai siekia bet kurį veiksmą paversti 

aiškiai suvokta ir įvertinta patirtimi. Svarbu suprasti, kad 

patyriminis  mokymas (is) yra labai individualus ir vyksta 

ne tik mokymų metu, bet ir kasdieniniame gyvenime. Bet 

kokia patirtis yra gera pati savaime, tačiau ji tampa dar 

geresnė, jei būna įvertinama ir apgalvojama. Vadinasi, jei 

bet kokią savo patirtį įvertiname ir apgalvojame, jau 

ţengiame ţingsnį tobulėjimo link. Keičiantis pedagogikos 

paskirties suvokimui, vis stipriau įsitvirtina interaktyvios 

priemonės, kurios padeda greičiau įgyti ţinių ir atskleisti 

savo kūrybines galimybes. Mokymas naudojant 

patyriminius ir interaktyvius mokymo metodus – saugus ir 

patikimas būdas išmėginti save, ugdyti atkaklumą ir išmokti 

keltis tikslus. 

Velţio gimnazijos 

anglų kalbos vyr. 

mokytoja Jurgita 

Kuprinskienė 

Mokamas 

12.  Kritinio mąstymo metodų 

panaudojimas klasės valandėlių 

metu 

6 ak. val. 

Klasių vadovai 

Kritinis mąstymas yra aktyvus ir bendravimo reikalaujantis 

paţinimo procesas, galintis vykti lygiagrečiai įvairiais 

mokymosi lygiais; tai  kūrybiškas idėjų ir informacijos 

panaudojimas. Jaunimui labiau negu bet kada reikia mokėti 

spręsti sudėtingas problemas, kritiškai vertinti aplinkybes, 

pasverti alternatyvias nuomones ir priimti apgalvotus, 

nuoseklius sprendimus. Naudodami įvairius mokymo 

būdus, metodus ir strategijas mokytojai gali skatinti vaikų 

kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi, kurti tokią 

klasės aplinką, kurioje vyrautų atviras ir atsakingas 

bendravimas.  

 

Velţio gimnazijos 

anglų kalbos vyr. 

mokytoja Jurgita 

Kuprinskienė 

Mokamas 



13.  Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas lietuvių kalbos 

pamokose 

 

6 ak. val. 

 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Tyrimai atskleidţia, kad Lietuvos mokiniams sunkiai sekasi 

atlikti uţduotis, ugdančias mokinių aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus. Įgyvendinant programą praktiškai bus 

išbandyti UPC, leidyklos „Šviesa“ ir lietuvių kalbos 

mokytojų parengti skaitmeniniai testai, skirti 

penkiolikmečių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui. 

 

Velţio gimnazijos 

lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Renata Jankevičienė 

Nemokamas 

14.  Standartizuotų testų vertinimas 

 

6 ak. val. 

 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Įgyvendinant programą bus siekiama formuoti mokytojų 

poţiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų 

šaltinį ugdymo kokybei gerinti. Daug dėmesio bus skiriama 

praktiniam standartizuotų testų vertinimui. 

 

Raguvos gimnazijos 

lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Violeta Ţudienė 

Nemokamas 

15.  Mokytojau, padovanok man 

pamoką!  

 

6 ak. val. 

 

Pradinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

Humanistinės pedagogikos esmė ir jos pradininkai, 

filmuotos medţiagos perţiūra, praktinės uţduotys. 

Raguvos gimnazijos 

pradinių klasių 

mokytoja metodininkė 

Angelė Kizienė, vaikų 

darţelio „Klauţada“ 

vadovė Vilma 

Grigoraitienė 

Nemokamas 

16.  Edukacinė išvyka į Ukmergės 

rajoną 

 

6 ak. val. 

 

Technologijų mokytojai 

 

Patirties sklaidos renginys Raguvos gimnazijos 

technologijų 

mokytojas 

metodininkas 

Algirdas Rutkauskas 

Mokamas 

 

17.  Ritmas muzikos pamokoje 

 

3 ak. val. 

 

Muzikos mokytojai 

 

 

Praktinis darbas, kurio metu pristatomi ritmikos darbo 

metodai ir būdai 

Raguvos gimnazijos 

muzikos vyr. 

mokytoja Ingrida 

Bučinskienė 

Mokamas 

18.  Aksesuarų kūrimas, taikant Ypač mokinius sudomino netradicinės technikos: mezgimas Smilgių gimnazijos Nemokamas 



netradicines rankdarbių 

technikas (tekstilė) 

 

6 ak. val. 

 

Technologijų mokytojams 

 

pirštais, ant grėblio, ant batų dėţutės, ant specialaus 

pagrindo. Programos dalyviai išmoks kurti aksesuarus 

taikant netradicines rankdarbių technikas 

technologijų mokytoja 

metodininkė Eligija 

Ručinskienė 

19.  Edukacinė  išvyka – seminaras 

,,Artimosios aplinkos paţinimo 

integravimas geografijos 

pamokose“ 

 

Geografijos mokytojai 

 

6 ak. val. 

Mokykliniame ugdyme yra itin svarbu akcentuoti 

artimosios aplinkos paţinimą. Programos dalyviai suţinos, 

kaip aplinkos paţinimą integruoti į geografijos pamokas. 

Smilgių gimnazijos 

geografijos mokytoja 

metodininkė Vitalija 

Jodinskienė 

Nemokamas 

20.  IKT panaudojimo galimybės 

pamokose bei popamokinėje 

veikloje 

 

Pradinių klasių mokytojai 

 

6 ak. val. 

Bus pristatyti Blubbr, ISSU, Quizlett, Prezi, Elipce 

Crossword, Gloogster, My Heritage, Drop box, Geogebra, 

Lino 

Smilgių gimnazijos 

pradinių klasių 

mokytoja metodininkė  

Aušra Krikščiūnienė, 

pradinių klasių vyr. 

mokytoja Diana 

Mazaliauskienė 

Nemokamas 

21.  Pasaulio paţinimo pamoka 

gamtinėje aplinkoje. (Pamoka be 

sienų) 

 

Pradinių klasių mokytojai 

 

6 ak. val. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginyje didţiausias dėmesys 

skiriamas praktiniams uţsiėmimams: tyrinėjimams, 

bandymams, demonstracijoms 

Smilgių gimnazijos 

pradinių klasių vyr. 

mokytoja Regina 

Kavoliūnienė 

Nemokamas 

22.  Interaktyvios lentos 

panaudojimo galimybės 

integruojant chemiją į biologiją 

 

Biologijos mokytojai 

Programos dalyviai susipaţins su programine įranga, skirta 

interaktyvioms lentoms ir įgis praktinių įgūdţių, kaip 

pritaikyti interaktyvias lentas savo pamokose. 

Smilgių gimnazijos 

biologijos vyr. 

mokytoja Almonė 

Šalkauskienė 

Nemokamas 



 

3 ak. val.  

 

23.  „Ugnies ir geleţies kalba“  

 

Technologijų mokytojai 

 

Metalų apdirbimas kalviškuoju būdu. Seminaru 

technologijų mokytojams siekiama praplėsti konstrukcinių 

medţiagų apdirbimo plėtrą ugdymo procese ir atgaivinti 

senuosius  amatus.  Kalviškoje veikloje nereikia brangių 

įrankių, įrangos kuriant praktinius ir meninius dirbinius. 

 

Smilgių gimnazijos 

technologijų 

mokytojas 

metodininkas 

Vitalijus Salogubovas 

Nemokamas 

24.  Aktyvūs mokymosi metodai rusų 

kalbos pamokose ugdant 

mokinių iniciatyvumą ir 

kūrybiškumą 

Rusų kalbos mokytojai 

2 ak. val. 

 

Atviros pamokos metu bus pristatomi aktyvūs mokymo (si) 

metodai su pavyzdţiais. 

Smilgių gimnazijos 

mokytoja metodininkė  

Rima Linkevičienė 

Nemokamas 

25.  Kūrybiškumo ugdymas dailės 

pamokose 

 

Dailės mokytojai 

 

2 ak. val. 

 

Atviros pamokos metu bus pademonstruota praktinis 

aktyvių metodų taikymas. 

Smilgių gimnazijos 

dailės mokytoja 

metodininkė Janina 

Burbulienė 

Nemokamas 

26.  Judėjimo, meno terapijos 

integravimas anglų k. pamokose 

bei vaikų turinčių specialiųjų 

poreikių mokymas (skirta 2–7 

kl.) 

 

Anglų k. mokytojai 

 

6 ak. val. 

Bus pateikti naujausi ir efektyviausi metodai, apimantys 

judėjimo ir meno terapijos įtraukimą. Mokytojai susipaţins 

su naujausiais metodais ir mokymo būdais padedančiais 

mokyti specialiųjų poreikių vaikus (gabiuosius ir turinčius 

palengvintas programas). 

Renginį sudarys 3 dalys: teorinė, atvira pamoka ir praktinis 

metodų išbandymas bei aptarimas. 

Vadoklių vidurinės 

mokyklos anglų 

kalbos mokytoja 

metodininkė Rima 

Kerbelienė,  

anglų kalbos vyr. 

mokytoja Orinta 

Gerdvilienė, anglų 

kalbos vyr. mokytoja  

Nemokamas 



 Dalė Balčiūnienė. 
 

 

27.  Aukštaitijos regiono mokslinė 

praktinė konferencija ,,Maţais 

ţingsneliais į graţios kalbos 

šalį“ 

 

Logopedams 

 

 

 

Kalba vaiko gyvenime bei ugdymo procese atlieka labai 

reikšmingą vaidmenį. Ikimokyklinėje įstaigoje, kurioje 

didelė dalis vaikų turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 

ypač svarbi auklėtojo ir logopedo profesinė sąveika, 

bendradarbiavimas. Tik glaudus šių specialistų 

bendradarbiavimas gali uţtikrinti ugdymo prieinamumą bei 

tęstinumą, padėti pasiekti maksimalių rezultatų. 

Lektorė Teresa 

Aidukienė 

ŠMM Ikimokyklinio 

ir pradinio skyriaus 

vyriausioji specialistė, 

Velţio lopšelio-

darţelio komanda 

Konferencijos 

dalyvio mokestis 

 

Parengė Panevėţio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė 


