
 

Siūlomos kvalifikacinės programos  
 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas, 

akreditacijos kodas  

Anotacija Lektoriai  

1 Teisės aktų, apibrėžiančių 

švietimo pagalbos teikimą, kaita 

Priėmus naują Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakciją, specialiojo ugdymo įstatymo 

nuostatos integruotos į švietimo įstatymą. Iškilo būtinybė supaţindinti mokyklų vaiko gerovės 

komisijas su naujausiais teisės aktais, pasikeitimais teisinėje bazėje, aptarti specialiosios 

pagalbos organizavimą, vadovaujantis specialistų pagalbos teikimo tvarkų aprašais bei mokinių 

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu. Seminaro metu bus suteikta 

teorinių ir praktinių ţinių, reikalingų taikant naujos švietimo įstatyminės bazės nuostatas, 

organizuojant specialiąją pagalbą mokyklose. 

Jungtinė lektorių grupė 

2 Ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

darbo psichologiniai aspektai 

Auklėtojai ir vaikai beveik pusę  savo aktyvaus laiko praleidţia socialinėje aplinkoje − grupėje, 

būtent čia ir vyksta nuolatinė sąveika. Auklėtojas veikia vaikus, vaikai – auklėtojus, taip 

formuojasi kolektyvas. Auklėtojas norėdamas sėkmingai ugdyti vaikus, turi gerai išmanyti ne 

tik atskirų vaikų asmenybės savybes, bet ir visos grupės kaip bendruomenės ypatumus, kurie 

turi didelę įtaką darbo sėkmei bei kiekvieno auklėtinio asmenybės saviraiškai. Svarbiausia yra 

sukurti tinkamą atmosferą, kurioje būtų jaučiamas saugumo, bendrumo, jaukumo, pasitikėjimo 

pojūtis. Labai svarbi auklėtojo darbo kryptis − bendradarbiavimas su auklėtinių tėvais. Ši 

programa padės auklėtojoms spręsti pedagogines ir psichologines problemas grupėje. 

Pedagogai suţinos būdų, kaip gali padėti sunkiose gyvenimo situacijose atsidūrusiems 

vaikams. Programa  suteiks ţinių, kaip efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su  auklėtinių 

tėvais. Joje akcentuojamas vaiko paţinimas ir supratimas bei įvairių sąveikos situacijų 

darţelyje kūrimas, daug dėmesio skiriama atvejų analizei bei  konkrečių pedagoginių situacijų 

aptarimui.  

Panevėţio rajono PPT psichologė 

Liudmila Nikolajeva 

3 Efektyvūs ugdymo metodai 

klasės vadovui: judrūs žaidimai 

ir relaksacija 

Efektyvūs ugdymo metodai padeda formuoti klasės kolektyvą, gerina tarpusavio santykius, 

ugdo atsakomybę, empatiją ir įgalina efektyviai spręsti iškilusias problemas. Relaksacija, 

trumpos meditacijos, vizualizacijos ir  ţaidimai yra būtini ugdymo metodai kuriant darnų 

klasės kolektyvą, vykdant kvaišalų prevenciją. Svarbu perteikti mokytojams idėjas, kaip 

pasinaudoti naujausiais metodais, kad ugdymą paverstumėme įdomesniu ir efektyvesniu.  

Jungtinė lektorių grupė  

(Programą parengė 

Rima Kerbelienė) 

4 Debatai – šiuolaikiškai naudingas 

ir aktyvus mokymo metodas 

Debatai –  vienas iš seniausių antikinėje Graikijoje gimusių aktyvių mokymo metodų. Tai 

nepakeičiamas būdas skatinti kritišką mąstyseną, teiginius remti argumentais, plėsti savo 

pasaulėţiūrą ir išklausyti oponento teiginius. Debatai moko tolerancijos, taip pat argumentuotai 

ginti savo nuomonę bei įsiklausyti į tai, kas kalbama. Debatai  atveria galimybes nagrinėti 

skausmingas aktualias temas, kartu atrasti bendrą, kitokį supratimą, patirti, kaip dirbant 

komandoje „ginčuose gimsta tiesa.“ 

Velţio gimnazijos mokytojos: 

R.Stakienė, anglų k. mokytoja 

ekspertė, ir A. Klydţienė, istorijos 

mokytoja metodininkė 

5 Mokinio pažangos matavimas bei 

išmokimo stebėjimas lyginant su 

išsikeltu uždaviniu pamokoje 

Programos metu analizuojamas ugdymo procesas, mokinių pasiekimų stebėjimas, vertinimas ir 

pagalbos mokytojams  tobulinimo organizavimas. Seminaro metu dalyviai turės galimybių 

analizuoti pamokos organizavimą, įgyti teorinių ţinių apie vertinimo ir įsivertinimo  metodus 

bei pamatyti praktiškai, kaip mokinio vertinama paţanga ir pasiekimai siejasi su išmokimo 

stebėjimu pamokoje, jos apibendrinimu. Mokysis stebėti, įvertinti ir aptarti pamoką, mokinių 

paţangą sieti su pamokos uţdaviniu. 

Silvija Šukevičienė  Bendrojo 

lavinimo mokyklų įsivertinimo 

konsultantė, NMVA išorės 

vertintoja. 

Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė –   

NMVA išorės vertintoja. 

6 Išorės vertinimas mokyklų 

tobulinimo procese 

Šis seminaras yra skirtas besimokančių švietimo įstaigų veiklos tobulinimui. Jame 

analizuojamas ugdymo procesas, mokinių pasiekimų stebėjimas, vertinimas ir pagalbos 

Rimtas Baltušis −  Velţio 

gimnazijos direktorius, NMVA 



mokytojams  tobulinimo organizavimas. Seminaro metu pedagogų bendruomenės nariai turės 

galimybių analizuoti pamokos organizavimą, įgyti teorinių ţinių ir pamatyti praktiškai, kaip 

galima pedagoginės veiklos prieţiūrą sieti su mokyklos tikslais, uţdaviniais, mokysis stebėti, 

įvertinti ir aptarti pamoką. 

išorės vertintojas.  

Silvija Šukevičienė −Velţio 

gimnazijos specialioji pedagogė 

metodininkė,  NMVA išorės 

vertintoja. 

7 Pamoka − mokytojo kūrybinių 

gebėjimų ir turimų profesinių 

kompetencijų išraiška 

Pamokos sėkmė ir siekiami rezultatai neatsiejami nuo  mokytojo asmeninio poţiūrio į kaitą, 

nuo gebėjimo planuoti laiką,  struktūruoti pamoką ir kūrybiškai parinkti metodus ir būdus 

pamokos kokybei įvertinti. Kaip pradėti ruoštis pamokai? Kokios veiklos ir susitarimai lemia 

sėkmę pamokoje? Koks mokinio vaidmuo pamokoje? Pamokos suplanavimas ir darbo 

organizavimas − mokytojo kūrybinių gebėjimų ir turimų profesinių kompetencijų išraiška. 

Daiva  Dirsienė, Naujamiesčio 

vidurinės mokyklos direktorė, 

NMVA išorės vertintoja 

8 Stiprios komandos formavimas Seminare perteikiami koncentruoti teoriniai komandos formavimo pagrindai derinami su 

konkrečių švietimo organizacijų komandinio darbo atvejų analizėmis ir praktiniais darbais. 

 

Lidija Laurinčiukienė, švietimo 

ţurnalistė, Vilniaus kolegijos 

Verslo vadybos fakuleto, Mykolo 

Romerio universiteto dėstytoja 

9 Strateginis planas mokykloje  Strateginis planas, jo nauda organizacijai, planavimo ţingsniai Panevėţio Verslo konsultavimo 

centro lektoriai 

10 Muzikinė diskusija – pamokos 

optimizavimo ir mokinių 

auklėjimo galimybė 

Programa skiriama muzikos mokytojų bei klasės auklėtojų, besidominčių menu, profesinei 

kompetencijai tobulinti. Programa siekiama skatinti mokytojus puoselėti  bendrojo lavinimo 

mokyklos mokinių asmenybės vertybines nuostatas; taikyti inovatyvius metodus;  panaudoti 

meno rūšis nedeklaratyvaus auklėjimo procese gebėjimams formuoti grindţiant šį procesą 

pozityviosios socializacijos nuostatomis.  

Doc. dr. mokytoja ekspertė  Lolita 

Navickienė 

11 Mokyklos bendruomenės 

kūrimas taikant inovatyvius 

metodus 

Programa skirta bendrojo ugdymo institucijai, siekiančiai burti mokyklos bendruomenę 

(mokiniai – tėvai – mokytojai) ir keisti ţmogiškųjų santykių kokybę. 

 

 

Doc. dr. mokytoja ekspertė  Lolita 

Navickienė 

12 Mokinių pažinimas ir 

pripažinimas taikant inovatyvius 

metodus 

Seminare nagrinėjamos auklėjimo pozityvu idėjos, pristatomi inovatyvūs asmeninės prasmės  ir 

emocinio imitavimo  metodai, organizuojamas pedagogų praktikumas, kuriame pristatomos 

praktinės uţduotys, leidţiančios mokinį paţinti, o paţinus – pripaţinti. 

Doc. dr. mokytoja ekspertė  Lolita 

Navickienė 

13 Pamokos uždavinių 

formulavimas 

Šiuo metu dar nedidelė mokytojų dalis kiekvieną pamoką suformuluoja mokiniams aiškų, 

konkretų, pamatuojamą mokymosi uţdavinį. Tai trukdo sėkmingam perėjimui nuo mokymo 

prie mokymosi. Mokytojai, išsiaiškinę šiuolaikinės pamokos uţdavinio sampratą, išmokę 

formuluoti pamatuojamą uţdavinį, galės tikslingiau suplanuoti ir įgyvendinti ţingsnius, 

vedančius į apčiuopiamą mokymosi rezultatą. 

Vitalija Dziuričienė, Panevėţio 

Vyturio progimnazijos direktorė, 

NMVA išorės vertintoja 

14 Vaidybinių elementų ir  dailės 

kūrinių reprodukcijų 

panaudojimo galimybės anglų 

kalbos pamokose 

Programa pasiūlys  mokytojams idėjų, kaip jų pamokas pravesti įdomiai, padėti mokiniams 

įsisąmoninti mokomąją medţiagą, ugdyti jų vaizduotę, kūrybiškumą, kritinį mąstymą.  

Mokytojai atnaujins ir papildys pamokose naudojamų darbo formų įvairovę. Tai paskatins 

moksleivių kalbos mokymosi motyvaciją, pagilins mokinių anglų kalbos naudojimo  įgūdţius 

ir praturtins ţinias. 

Programos dalyviai išmoks trumpų draminių ţaidimų kalbos struktūroms mokyti, ţodynui 

plėsti bei komunikacijai anglų kalba gebėjimams ugdyti. Pateikiami aktyvūs mokymo metodai 

padeda geriau įsiminti mokomąją medţiagą, skatina motyvaciją, gerina tarpusavio santykius ir 

įgalina mokinį geriau suvokti ir pritaikyti įgytas ţinias.  

Rima Kerbelienė, 

Ramygalos gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja 

15 Smulkioji motorika Smulkioji vaiko motorika – tikslūs, sudėtingi riešo, rankų pirštų judesiai. Nepakankamai 

išlavinti smulkieji raumenys, jutiminės sistemos, erdvės ir krypties suvokimas gali būti kliūtis 
Algima Palaimienė, Elektrėnų 

vaikų lopšelio-darţelio 



atlikti įvairius rankų darbelius bei sėkmingai rašyti, skaityti. Manipuliaciniai (pirštų ir visos 

plaštakos) judesiai atsiranda tam tikrame amţiuje ir lavėja ta pačia seka. Smulkiąją motoriką 

būtina lavinti ruošiant vaiką mokyklai. Paprastai, jeigu kalba yra sutrikusi, vaikas turi ir 

smulkiosios motorikos bėdų, kai kurie pirštų ir riešo judesiai yra labai susiję su aplinkos 

suvokimu, intelektine smegenų veikla. Taigi jų išlavėjimas parodo ne tik motorikos, bet ir 

psichikos išsivystymo lygį, jie svarbūs atliekant savitvarkos darbus, mokantis įvairių 

technologijų. 

„Drugelis“ auklėtoja 

metodininkė 

16 Ugdomojo proceso planavimas Į vaiką orientuotas ugdymas – šiuolaikinė ugdymo paradigma. Kaip ją suprasti ir pritaikyti 

praktiškai? Planuodami turime suvokti, kad joks planas neturi varţyti vaiko poreikių. 

Programos dalyviai susipaţins su šiomis temomis: prioritetų numatymas, planavimo formos ir 

eiga, vaiko ir pedagogo aktyvumo pusiausvyra. Daug dėmesio skiriama aktyviam 

bendradarbiavimui, kuris padeda pasidalinti turima patirtimi, ją praplečia, padeda įgyti ţinių, 

kurių reikia planavimo įgūdţiams formuotis. 

Algima Palaimienė Elektrėnų 

vaikų lopšelio-darţelio 

„Drugelis“ auklėtoja 

metodininkė 

17 Vaikų aktyvumas Kai visuomenė gyvena ilgai trunkančiame ir stabiliame vystimosi laikotarpyje, didesnių 

auklėjimo problemų nekyla. Daugėja vaikų, kurie išsiskiria labai aktyviu elgesiu. Tokį vaiką 

sunku auklėti, jis trukdo aplinkiniams, blaško dėmesį, tačiau toks vaikas niekada nestokoja 

suaugusiųjų dėmesio. Yra ir kitokie vaikai: ramūs, drovūs, nedrąsūs, pasyvūs, jie vengia 

kontaktų , todėl gali būti neugdomos jų socialinės kompetencijos. Priklausomai nuo vidinių 

galimybių vaiko aktyvumas reiškiasi tam tikru kiekybiniu ir kokybinių lygiu. Programos 

dalyviai susipaţins su vaiko veiklos būdų diagnostika, suţinos, kaip paţinti saviraiškos būdus, 

silpnybes bei trūkumus, rasti tinkamiausias pagalbos priemones, suprasti vaikų veiklos būdus. 

Algima Palaimienė, Elektrėnų 

vaikų lopšelio darţelio 

„Drugelis“ auklėtoja 

metodininkė 

18 Matematikos testų sudarymas ir 

mokinių pasiekimų vertinimas 

lygmenimis 

1911440008 

Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatai rodo, kad mokyklų ugdymo kokybė 

Lietuvoje gana skirtinga. To paties pasiekimų lygio mokinių įvertinimai skirtingose mokyklose 

yra nevienodi. Pradinio ugdymo mokinių pasiekimai pradėti vertinti lygmenimis, remiantis 

atnaujintomis programomis. Mokytojai labai skirtingai interpretuoja lygmenis, jų nustatymą. 

Įgyvendinant programą bus pateikta informacija bei uţduotys, kurios padės  nustatyti mokinių 

pasiekimų lygį. Pradinių klasių mokytojas galės savarankiškai įvertinti mokinių pasiekimus ir 

daromą paţangą, atlikti savo darbo stebėseną. 

Kvalifikacinio renginio trukmė – 2 ciklai po 6 valandas, savarankiški darbai – 6 valandos. 

Asta Ţaludienė, Panevėţio r. 

Naujamiesčio vidurinės mokyklos 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė, Standartizuotų 

mokinių pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo įrankių rengimo 

konsultantė. 

19 Dekupažo technologijos ir jų 

taikymo galimybės 

Programos dalyviai gaus teorinių ţinių apie dekupaţo taikymo technologijas. Bus ugdomi 

pedagogo gebėjimai, kurie  skatins vaikų kūrybinę veiklą.   

Rita Ţvirgţdienė 

20 Keramika bendrojo lavinimo 

mokykloje 

Keramika, kaip viena iš seniausių dailės rūšių, yra neišsemiama veikla savo formų, būdų, 

tautinių tradicijų  įvairove. Dirbiniai iš molio traukia įvairaus amţiaus ţmonių akis, o kūrybinis 

procesas keramikos dirbtuvėse atpalaiduoja, dţiugina netikėtumais, ţavi savo filosofija.   

Jungtinė lektorių grupė 

(programos autorė Laima 

Kiškienė) 

21 Tekstilė bendrojo lavinimo 

mokykloje 

Tekstilė, kaip viena iš taikomosios dailės rūšių, yra neišsemiama veikla savo technikų, 

medţiagų, pritaikymo įvairove. Tekstilės dirbiniai traukia įvairaus amţiaus ir skirtingo 

išsilavinimo ţmonių akis. Tekstiliniai aksesuarai interjerui suteikia jaukumo, o kostiumui − 

originalumo, pabrėţia individo išskirtinumą. Kūrybinis procesas atpalaiduoja, dţiugina 

netikėtumais ir rezultatų originalumu. 

Jungtinė lektorių grupė 

(programos autorė Laima Kiškienė 

programos autorė) 

22 Klasicizmo kelias Panevėžio 

apskrityje 3911450894 

Dalyvaudami   seminaruose mokytojai susipaţins su  siūlomomis edukacinėmis programomis 

Panevėţio apskrityje ,  pasinaudodami įgytomis ţiniomis patys gebės  parengti   ekskursijų 

maršrutus, pamokų-ekskursijų planus, informacinę  medţiagą apie edukacines programas.  

Įgytas ţinias ir gebėjimus  programos dalyviai taikys  pamokose ir popamokinėje veikloje, 

Jungtinė lektorių grupė 



perteiks savo kolegoms.  

 

23 Pamokos organizavimas 

 

Mokymosi aplinka, klasės mikroklimato palankumas mokymuisi, bendruomenės santykiai. 

 

Aušra Raišienė , Dembavos 

progimnazijos direktorė, NMVA 

išorės vertintoja 

24 Žodžio atspindys Ebru mene 

 

Šio seminaro metu dalyviai išmoks naudotis Ebru meno instrumentais, perpras vieną iš 

technikos elementų, susipaţins su nauja meno terapija bei jos panaudojimo būdais. Kiekviena 

Ebru meno technikos struktūra yra unikali. Ji skiriasi iš kitų meno sričių tuo, kad antrą kartą jos 

neįmanoma pakartoti. O galutinį rezultatą pamatai tik tada, kai perkeli paveikslą iš vandens ant 

specialaus Ebru popieriaus lapo, ant šilko. 

VšĮ „MEDA PROJECT“, 

Eglė Veršininienė  

25 Mokymąsi aktyvinantys ugdymo 

metodai 

Mokytojo ir mokinio vaidmenys šiuolaikinėje pamokoje. Kritinio mąstymo ir probleminio 

mokymo praktika. Aktyvuoto ugdymo modelio esmė. Mokymąsi aktyvinančių metodų 

taikymas pamokoje. Netradicinės pamokos organizavimo metodika. Aplinkos, tinkamos 

mokymąsi aktyvinančių metodų taikymui, kūrimas. 

Audronė Šarskuvienė 

26 Priešmokyklinukų fizinių galių ir 

kūno kultūros ugdymas 

Seminaras apie fizinę sveikatą, apie jos ugdymą pedagoginėmis priemonėmis, apie neabejotiną 

kūno kultūros svarbą ir fizinės veiklos kaip psichofizinę sveikatą stiprinančio veiksnio svarbą 

priešmokyklinio ugdymo procese. Prieš mokyklą vaikas turi  įgyti dvasinės bei fizinės tvirtybės, 

formuoti pozityvios sveikatos stiprinimo nuostatas.  

Lilija Kryţevičienė, socialinių 

mokslų (edukologijos) magistrė, 

Panevėţio kolegijos lektorė 

 

27 Renginys mokytojo veikloje Programa siekiama paskatinti mokytojus kryptingai organizuoti neformalųjį ugdymą, padėti 

mokiniui įgyti reikalingų bendrųjų kompetencijų, pateikti mokytojams teorinių ţinių bei 

praktinių pavyzdţių, kurie plėtotų ir tobulinti renginių organizavimo metodiką,  kultūrą bei 

gebėjimą šią ugdymo formą integruoti į mokymo turinį ir pedagoginę veiklą. 

Jovita Barolienė 

28 Sveikatingumo saviugda - kelias 

vidinėms galimybėms pažinti 

 

Seminaro metu aptariami ligos ir sveikatos vyksmai, išsiaiškinama gyvenimo būdo bei įpročių 

reikšmė, formuojamas visuminis poţiūris į save bei atskleidţiami asmenybės sveikatingumą 

sudarantys komponentai, nagrinėjama asmenybės ir aplinkos sąveika, padedama giliau 

paţvelgti į save. 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Medicinos akademijos 

lektorius, gydytojas 

neurochirurgas, sertifikuotas 

koučeris Dr. Kęstutis Skauminas, 

psichologė -psichoterapeutė Loreta 

Aleksandra Sinkevičienė 

29 Asmenybės tikrieji 

tikslai 

 

Supaţindinama su tikslų formavimo svarba ir dėsningumais, išsiaiškinami asmenybės tikrieji 

tikslai, supaţindinama su mąstymo ir smegenų funkcionavimo mechanizmų tyrimais 

neuromokslų srityje ir kaip tai gali būti panaudota sąmoningai keičiant savo gyvenimą, 

atskleidţiama pasąmonės procesų įtaka siekiant savo uţsibrėţtų tikslų, aptariama asmeninės 

atsakomybės prisiėmimo svarba ir kaip rasti optimalią pusiausvyrą tarp gyvenimo kokybės ir 

prasmės. 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Medicinos akademijos 

lektorius, gydytojas 

neurochirurgas, sertifikuotas 

koučeris Dr. Kęstutis Skauminas, 

psichologė -psichoterapeutė Loreta 

Aleksandra Sinkevičienė 

30 Veiklios asmenybės vidinės 

motyvacijos dėsningumai 

 

 Atskleidţiama, nuo ko priklauso asmenybės motyvacija veikti, kokie veiksniai lemia, jog 

neţengiame pirmojo ţingsnio norimų pokyčių link, kas yra didieji mūsų motyvatoriai, 

autentiškasis „Aš“, įsitikinimų bei vertybinių nuostatų įtaka motyvacijai. 

 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Medicinos akademijos 

lektorius, gydytojas 

neurochirurgas, sertifikuotas 

koučeris Dr. Kęstutis Skauminas, 

psichologė -psichoterapeutė Loreta 

Aleksandra Sinkevičienė 

31 Nerealizuoto vidinio potencialo Atskleidţiami nepanaudoto asmenybės vidinio potencialo resursai, asmeninių savybių reikšmė Lietuvos sveikatos mokslų 



resursai: asmeninių stiprybių 

virsmas į kompetencijas 

 

 

gyvenimo ir profesinės veiklos rezultatams, aptariama, kaip formuojasi ribojančios nuostatos, 

kaip atsiranda pozityvus poţiūris į naujoves. 

 

universiteto Medicinos akademijos 

lektorius, gydytojas 

neurochirurgas, sertifikuotas 

koučeris Dr. Kęstutis Skauminas, 

psichologė -psichoterapeutė Loreta 

Aleksandra Sinkevičienė 

 

32 Asmeninio ir tarpasmeninių 

santykių kūrimas 
 

 

Programoje aktualizuojama tarpasmeninė sąveika, efektyvus komunikavimas. Mokymų 

išskirtinumą sąlygoja aktyvi asmeninės darnos paieška. Poţiūris į kitus projektuojamas per 

asmeninio sutarimo prizmę. Siekiama, kad dalyviai, neatsiejamai nuo praktinių situacijų, 

pakartotų konflikto „technologiją“, aktyvaus klausymo, dėmesingumo įgūdţius. Analizuojami 

efektyvios socialinės sąveikos veiksniai, įgalinantys atpaţinti privalumus ir trukdţius 

tarpasmeninių santykių kūrimo procese. Dalyviai atsakys į klausimą, kodėl ne visi konfliktai 

išsprendţiami? 

Credo – tik gebėdamas sutarti su savimi gali sulaukti pozityvaus grįţtamojo atsako. 

Psichologė Virginija Servutienė 

33 Gyvenimo įgūdžių ugdymas  

 

Programoje analizuojami svarbiausi gyvenimo įgūdţiai, jų ugdymo būdai ir metodai. Atsakoma, 

kokios gyvenimo sritys aktualizuotos siekiant sėkmės ir adaptyvaus prisitaikymo. Ko 

mokyti(is), kad ţinojimas teiktų praktinę naudą, brandintų asmenybę. Mokytojas  atskleis 

paslaptį – kaip ,,aprengti“ ţinias, kad  mokiniams jos taptų svarbia gyvenimo pamoka. Vizualus 

svarbiausių gyvenimo įgūdţių pristatymas padės auklėtojams pasirinkti uţklasinės veiklos 

kryptis. 

Psichologė Virginija Servutienė 

34 Asmenybės tipologijos ir 

mokymo(si) sąsajos. Mokymosi 

stiliai 

 

Programoje ugdomas naujas poţiūris į mokymo ir mokymosi  procesą, aptariami įgimto ir įgyto 

santykio ypatumai asmenybės raidoje. Analizuojama, kaip parinkti tikslingus mokymo metodus 

siekiant kokybiško ir efektyvaus turinio įsisavinimo,  kaip juos priartinti prie vaiko 

individualizuotos tipologijos bei mokymosi stiliaus. Supaţindinama su asmenybės struktūros 

ypatumais, įvertinamas asmeninis dalyvių mokymosi stilius. 

Psichologė Virginija Servutienė 

35 Mokinių mokymosi motyvacija: 

mokytojų ir tėvų vaidmuo 

Šiandien aktyvumas visiems suprantamas, tačiau jo nepakanka, kad atsirastų veikimas. Veikti – 

vadinasi, nuspręsti. Smegenų lūkesčio sistema suaktyvėja, jeigu yra dţiaugsmo ar malonumo 

tikimybė. Vidinė motyvacija − vertingiausia motyvacijos forma. Ji atsiranda, kai ţmogus 

stengiasi iš smalsumo, malonumo ar susidomėjimo. Deja, kiek čia individualumo. Tie patys 

motyvuojantys veiksniai gali skatinti veikti, net priešintis. Programoje ugdomas gebėjimas 

skatinti vaiko norą veikti siekiant konkretaus tikslo ir daryti tai atsiţvelgiant į jo poreikius, 

mokėjimus, gebėjimus ir išorines sąlygas. Supaţindinama su motyvuoto elgesio strategijomis, 

analizuojamas ,,noriu – galiu“ ryšys. Tai sėkminga programa, kurios startas paliko betarpiškus 

santykius su daugeliu komandų. 

Psichologė Virginija Servutienė 

36 Profesinis informavimas ugdymo 

karjerai procese 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas – plėtoti PIT darbuotojų, profesijos patarėjų, 

mokytojų profesinio informavimo kompetencijas parengiant mokinius racionaliai pasirinkti 

profesiją ir valdyti karjerą. Programoje analizuojami karjerai reikšmingi komponentai, 

profesijos rinkimosi ypatumai ir klaidos, profesinio informavimo efektyvumą lemiantys 

veiksniai. Mokymų metu įgytos ţinios ir įgūdţiai padės ne tik organizuoti mokinių profesinį 

informavimą, formuoti teigiamą nuostatą atitinkamai veiklai (mokymuisi, savišvietai, karjeros 

planavimui ir kt.), bet ir įgalins mokinius ateityje kontroliuoti savo gyvenimą, valdyti karjerą 

pokyčių situacijoje. Dalyviai aprūpinami metodine medţiaga, kurią kūrybiškai galės taikyti 

skirtingo amţiaus mokinių grupėse. 

Karjeros konsultantė Diana 

Armalienė 

 



Programa rekomenduojama PIT darbuotojams, profesijų patarėjams, klasių auklėtojams, dalykų 

mokytojams. 

37 Auklėjimas be prievartos. Kaip 

sukurti nuoširdžius santykius su 

vaiku 

 

Programa skirta ikimokyklinių įstaigų auklėtojams ir pradinių klasių mokytojams. 

Šiandien tapo neginčijama tiesa, kad bendravimo stilius su vaiku turi ypatingą reikšmę 

asmenybės vystymuisi. Nepatenkintas vaikų psichologinio kontakto poreikis įtakoją savivertę, 

motyvaciją, emocinę pusiausvyrą bei adaptacinį atsparumą. Net sunkios auklėjimo problemos 

išsprendţiamos, jei pavyksta atkurti palankų bendravimo stilių šeimoje, ugdymo įstaigoje. 

Programoje analizuojama „sunkių“ vaikų problema, aktualizuojamos elgesio ir emocijų 

korekcijos galimybės. Auklėtojai ir tėveliai mokymuose atpaţįsta bendravimo su vaiku klaidas, 

įgyja naujos patirties, kaip plėtoti nuoširdţius santykius, bei suţino, kaip „išsigydyti“ savo 

vaikystės ţaizdas. 

Psichologė Virginija Servutienė 

38 Sėkmingos pamokos kriterijai. 

Vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje  

 

Vertinimo sampratos analizė. Pamokos stebėjimas ir aptarimas, uţdavinių formulavimas ir 

vertinimo planavimas. 

Olivija Saranienė, Rokiškio r. 

Kamajų gimnazijos pavaduotoja  

39 Verslumo ugdymas pradinėse 

klasėse 

Rinkos ekonomikos ţinios ir metodikos apie jų ir verslumo ugdymo panaudojimą pamokose 

papildys ir praplės pradinių klasių mokytojų dalykinę kompetenciją. 

Jurgita Vaitiekūnienė, Panevėţio 

rajono Karsakiškio Strazdelio 

pagrindinės mokyklos direktorė,  

Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros vertintoja 

40 Pokyčiai ir nauji aspektai 

negalių, sutrikimų ir sunkumų 

klasifikacijoje bei specialiųjų 

ugdymosi poreikių lygio 

nustatyme 

Patvirtinus naują „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių  nustatymo ir jų 

specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašą“ (2011-07-13), iškilo būtinybė 

suteikti naujų  ţinių ir įgūdţių, plėtojant ir gilinant švietimo pagalbos specialistų kompetencijas, 

atpaţįstant, vertinant bei teikiant pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

R. Gutauskienė, PPT spec. 

pedagogė metodininkė, 

A. Maţylienė, PPT direktorė, spec. 

pedagogė metodininkė, 

L. Valainienė, PPT logopedė 

ekspertė 

41 Mokyklos išorės vertinimas Svarbiausia bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo paskirtis − sutelkti 

dėmesį ne į veiklą reglamentuojančių dokumentų analizę ir nuobaudų skyrimą, o į kokybinį 

mokyklos veikos vertinimą, kai tiesiogiai stebimas procesas, bendraujama su mokyklos 

bendruomene. 

Ši programa padės mokyklos bendruomenei suvokti išorės vertinimo išliekamąją vertę, giliau 

suvokti sąsają tarp vidaus ir išorės vertinimo. 

Jurgita Vaitiekūnienė, Panevėţio 

rajono Karsakiškio Strazdelio 

pagrindinės mokyklos direktorė, 

Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros vertintoja 

42 E.De Bono kūrybiškumo 

mąstymo ugdymo įrankių ir kitų 

inovatyvių metodų 

panaudojimas pradiniame 

ugdyme 

E.De Bono kūrybiško mąstymo įrankių PMI ir CAF pristatymas. Įrankių PMI ir CAF praktinis 

panaudojimas pamokose. Inovatyvių metodų taikymas pradiniame ugdyme. 

 

Vilma Barauskienė ir Sandra 

Daukantienė, Katinų pagrindinės 

mokyklos mokytojos  

 

43  

Pažinkime instrumentų karalių 

Programa skirta muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams. Paţinti vargonus muzikos 

pedagogams šiandien tampa nebe prabanga, o būtinybė, nes su vargonais daţnai susiduriame ne 

tik mokymo procese, bet ir koncertų  metu, akompanuodami solistams. Tokie seminarai 

Lietuvoje dar yra naujiena. 
 Seminaro dalyviai galės suţinoti  daugelį  vargonų įdomybių, faktų iš tūkstantmetės vargonų 

istorijos, išgirsti daugybę įspūdingų registrų ir specialiai jiems skirtų muzikos kūrinių. 

Seminaro metu vaizdinga ir visiems suprantama kalba pristatoma didinga daugiau kaip 2000 

Dr. Vidas Pinkevičius 



metų vamzdinių vargonų istorija, aiškinamas jų veikimo principas.  Atraskite paslaptingą ir 

kerintį  vargonų pasaulį. 

44 Korporacinės ir asmeninės 

komunikacijos pagrindai 

Klausytojai susipaţins su komunikacijos teorija bei praktika. Seminare bus pristatytos 

„auksinės“ komunikacijos taisyklės ir metodai.  

 

Komunikacijos konsultantas 

Giedrius Drukteinis  

45 Ryšiai su žiniasklaida ir 

visuomene 

Seminare apţvelgiamos ryšių su visuomene sudedamosios dalys ir jų praktinio panaudojimo 

galimybės. Klausytojai susipaţins su ryšių su visuomene teorija bei praktika, kartu su 

lektoriumi panagrinės konkrečius, ţiniasklaidos vartotojams paţįstamus atvejus. Seminare bus 

pristatyti metodai, kaip yra kuriamos naujienos bei  ţinios, kaip jos pateikiamos tikslinėms 

auditorijoms. 

Komunikacijos konsultantas 

Giedrius Drukteinis 

46 Kūrybiniai darbai ir projektinė 

veikla pradinėse klasėse 

Šios programos  tikslas – pasidalinti idėjomis ir mintimis apie renginių organizavimą, projektus,  

kūrybinius darbus pradinėse klasėse. 

Dembavos progimnazijos pradinių 

klasių mokytoja metodininkė 

Marytė Trinkūnienė 

 

47 Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Labai svarbi auklėtojo darbo kryptis − bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Ši 

programa padės auklėtojoms kokybiškai, kūrybiškai, maţiausiomis sąnaudomis siekti kuo 

geresnių rezultatų, išnaudoti artimiausią aplinką. Programa suteiks ţinių, kaip efektyviai 

bendrauti ir bendradarbiauti su  socialiniais partneriais. 

Smilgių vidurinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

auklėtoja metodininkė Vida 

Burlėgienė  

48 Lietuvių kalbos  ugdymo 

galimybės. Lietuvių kalbos 

pamokų planavimas (ilgalaikis, 

savaitės, pamokos planai), 

skaitymo ir rašymo pasiekimų 

vertinimas   

Seminaro metu bus aptariamos lietuvių kalbos planavimo ir mokymo pradinėje mokykloje 

aktualijos bei mokymosi skaityti ir rašyti pagrindai; skaitymo ir rašymo pasiekimų vertinimas. 

UPC metodininkė dr. Danguolė 

Kalesnikienė 

49 IKT taikymas ugdymo proceso 

tobulinimui. Mokymas(is) su 

interaktyvia lenta, 3911450778 

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.  

Programos paskirtis – suteiki dalyviams teorinių ţinių, kaip panaudoti šį IKT įrenginį savo 

darbe, supaţindinti su programine įranga, skirta interaktyvioms lentoms, suteikti praktinių 

įgūdţių, kaip  pritaikyti  interaktyvias lentas įvairių dalykų pamokose.  

Programos trukmė – 18 akademinių valandų. Programą sudaro 2 susitikimai, kurie apima 

teorinių ir praktinių ţinių perteikimą ir savarankiškų darbų analizę. 

Graţvidas Ručinskas, Smilgių 

vidurinės mokyklos informacinių 

technologijų mokytojas 

50 Microsoft IKT mokymai, 

3911450898 

Ši programa supaţindins su Microsoft įrankių ir programų, skirtų švietimui taikymo mokykloje 

naujovėmis. Mokymai padės dalyviams įgyti praktinių darbo su programomis: „Microsoft 

Office 2010“, „Mouse Mischief“, „Interactive Classroom“, „Mathematics Add-in“, „Chemistry 

Add-in“, „Math Worksheet Generator“, „Windows Live Movie Maker 2011“, „AutoCollage“, 

„Worldwide Telescope“ įgūdţių. Programa skirta plėtoti pedagogų IKT taikymo kompetenciją. 

Trukmė 18 ak. val. (12 ak.val. teorijos ir 6 ak. val. savarankiško darbo). 

Microsoft IKT konsultantė 

Laima Auglinė 

51 Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa 

Programa grindţiama Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programa, kurioje pabrėţiama, kad, 

siekiant uţtikrinti tinkamą mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą, būtina tobulinti 

mokytojų rengimą, o jau dirbantiesiems – sudaryti sąlygas įgyti reikiamų ţinių ir įgūdţių.  

Programa skirta mokytojams, kurie atestuosis pirmą kartą ir atestuotiems mokytojams, kurie 

pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Ji taip pat rekomenduojama mokyklų 

vadovams, jų pavaduotojams ugdymui ir kitiems mokytojams, norintiems tobulinti savo 

kompetenciją specialiojo ugdymo klausimais. Programos trukmė – 60 akademinių valandų. 

Jungtinė lektorių grupė 



52 Kairė – dešinė ranka: 

ugdymo(si) sunkumai ir jų 

įveikimas 

 

Vaikų sutrikusios kalbos, skaitymo bei rašymo sutrikimų įvertinimas ir jų taisymas leido 

sukaupti patirtį, kuria norėčiau pasidalinti su kolegomis logopedais bei pradinių klasių 

mokytojais. Apie funkcinės asimetrijos formavimosi svarbą ir sunkumų įveikimą, praktinių 

patarimų nėra daug, todėl ši tema labai aktuali. 

 

Lora Valainienė – logopedė 

ekspertė 

53 Nuotoliniai mokymai mokytojų 

edukacinei IKT kompetencijai 

tobulinti, 3911450780 

Programos paskirtis – suteikti mokytojams IKT taikymo ugdymo procese ţinių, būtinų 

tobulinant edukacinę IKT taikymo kompetenciją. 

Programos trukmė – 40 akademinių valandų. Programą sudaro 2 akivaizdiniai susitikimai, kurie 

apima teorinių ir praktinių ţinių perteikimą, savarankiškų darbų analizę bei testą. Programa 

vykdoma  nuotoliniu būdu. 

Mokytojų kompiuterinio 

raštingumo standarto edukologinės 

dalies programos lektorė Birutė 

Savickienė 

54 Kompiuterinio raštingumo 

mokymai, 3911450799 

Programos paskirtis – suteikti mokytojams bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, 

leidţiančią tikslingai ir efektyviai naudoti kompiuterines priemones  ugdymo procese.  

Programos trukmė – 40 akademinių valandų. Programą sudaro 18 akademinių auditorinių 

valandų teorinių ir praktinių ţinių perteikimui ir 22 akademinės valandos savarankiškam darbui, 

įgūdţių įtvirtinimui ir analizei. 

Birutė Savickienė 

55 Naujausios IT tendencijos ir 

aktualijos mokykloje – debesų 

kompiuterija, interneto 

saugyklos, Microsoft Office 2010 

privalumai. 

 

Seminaro metu dalyviai bus supaţindinti su debesų kompiuterijos sąvoka. Aptariama interneto 

saugyklų, Google dokumentų naudojimo galimybės, Microsoft Office 2010 privalumai. 

Edita Davidonytė 

56 Kompiuterinės vizualizacijos 

taikymas ugdymo procese 

Seminare supaţindinama su  informatyviomis svetainėmis, kuriose galima rasti svarbios 

informacijos, mokoma naudotis naujomis technologijomis, kurti efektingus pristatymus, greitai 

apdoroti video medţiagą, parsisiųsti ją iš interneto ir naudoti filmukų bei pristatymų kūrimui, 

talpinti vaizdinę medţiagą internete bei dalintis ja su visu pasauliu, kurti testus, naudojantis 

„Google“ įrankiais. 

 

Grazvida Šarlauskienė 

 Edukacinės programos    

57 Saugomų teritorijų, gamtinių ir 

kultūrinių objektų integravimo į 

ugdymo procesą galimybės 

Birštono ir Nemuno kilpų 

regioninio parko pavyzdžiu 

Mokytojai dalyvaudami programoje gaus daug patarimų, kaip ţinias apie saugomų teritorijų 

aplinką integruoti į mokymo procesą, susipaţins su konkrečiomis edukacinėmis programomis, 

skirtomis įvairaus amţiaus mokiniams. 

Jungtinė lektorių grupė 

58 Dieveniškių istorinio regioninio 

parko objektų įtaka kultūrinei 

kompetencijai plėsti ir pritaikyti 

ugdymo procese       

Skatinant netradicinius mokymo būdus, ieškant erdvių ir galimybių perkelti mokymo procesą iš 

kamerinės (auditorinės) aplinkos į kitokią aplinką, pedagogų bendruomenė kelia poreikį tokių 

galimybių pavyzdţiams. Viena iš tokių erdvių – saugomos gamtinės  ir kultūrinės aplinkos 

teritorijos. Lietuvoje yra penki nacionaliniai parkai, 30 regioninių gamtos parkų, keli rezervatai, 

šimtai draustinių. Pastebima, jog mokytojams stinga patirties, kaip integruoti ţinias apie šias 

teritorijas į mokymo (si) procesą. 

Jungtinė lektorių grupė 

59 Edukacinės programos Rokiškio 

krašto muziejuje 

Šiandieninė visuomenė akcentuoja kūrybiškų asmenybių svarbą. Kūrybiškumo ugdymas 

Lietuvos švietimo bendrosiose ugdymo programose išskirtas kaip vienas iš pagrindinių tikslų. 

Lietuvos švietimo koncepcijoje teigiama, kad mokyklos pagrindinis tikslas − ,,savarankiška ir 

kūrybinga, maksimaliai savo gebėjimus išskleidţianti asmenybė“ (Lietuvos švietimo 

koncepcija, 1992). Ugdymo institucijų pedagogai daţnai dėl ţinių ir/ar įgūdţių stokos 

Jungtinė lektorių grupė 



neišnaudoja daugelio būdų/metodų vaikų kūrybiškumui atskleisti. 

 

60 Druskininkai. Druskininkų 

materialinio paveldo vertybės 

Šiandien mokiniams svarbu pasiūlyti patrauklesnių, dinamiškesnių veiklų uţ klasės ribų, 

supaţindinti juos su materialinio paveldo vertybėmis. Kad ekskursijos mokiniams   nevirstų tik 

maloniu laiko praleidimu, jas reikia kruopščiai suplanuoti. Norėdamas padėti mokiniams paţinti 

savo krašto paveldą, mokytojas pats turi jį paţinti. 

 

Jungtinė lektorių grupė 

61 Biržų regiono geografiniai – 

ekonominiai  ypatumai 

 

Programa skirta mokytojams, besidomintiems Lietuvos regionų savitumais, norintiems plačiau 

suţinoti apie Birţų krašto istoriją, unikalius karstinius reiškinius, pamatyti kultūrinius ir 

gamtinius paminklus. Programa aktuali visiems, siekiantiems kūrybiškai panaudoti kraštotyrinę 

medţiagą pamokose. 

Jungtinė lektorių grupė 

62 Krašto paveldas ir jo 

panaudojimas ugdymo procesui. 

Dvarai 

Siūloma programa skirta mokytojų didaktinės ir bendrakultūrinės kompetencijos, savo krašto 

geresnio paţinimo gilinimui. Norėdami paįvairinti pamokų turinį, paskatinti mokinių 

susidomėjimą bei smalsumą, puoselėti vertybes bei diegti naujoves mokymo/si procese, 

pedagogai turėtų nuolat atnaujinti ţinias bei suteikti jų panaudojimui platesnį kontekstą 

Jungtinė lektorių grupė 

63 Krašto paveldas ir jo 

panaudojimas ugdymo procesui 

Norėdamas padėti mokiniams gerai paţinti ir savo krašto paveldą, mokytojas pirmiausiai pats 

turi jį paţinti. Tik tada galės planuoti tokias išvykas, pasitelkdamas į pagalbą ir kitų dalykų 

mokytojus. 

 

Jungtinė lektorių grupė. 

(Ţemaitija, Trakų kultūrinis ir 

gamtinis paveldas, Aukštaitijos 

nacionalinis parkas, Rokiškis, 

Anykščiai, Pamario kraštas, 

Kėdainiai ir kt.) 

64 Gamtinių ir kultūrinių objektų 

integravimo į ugdymo procesą 

galimybės lankant Vilniaus 

senamiesčio požemius, Karaimų 

muziejų Trakuose. 

Programa skirta pedagogams, siekiantiems kūrybiškai panaudoti kraštotyrinę medţiagą, 

besidomintiems Lietuvos regionų savitumu, norintiems plačiau suţinoti apie Vilniaus krašto 

poţemių istoriją, pamatyti kultūrinius ir gamtinius paminklus, išgirsti mįslingų istorijų, 

ţadinančių fantaziją. Programos dalyviai suţinos apie tai, kad ne vienas karalius ar kunigaikštis 

naudojosi poţeminiais takais, ne vienas laiką pranokęs meno kūrinys gimė rūsyje, ne vienas 

šimtametis lobis dar laukia savo atradimo valandos.  

Aurelija Juozaitytė 

 


