
2014 M. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Va-

landų 

skai-

čius 

Programą pateikęs 

asmuo (-ys) 

1. ,,Stipriųjų socialinio pedagogo asmeninių 

ir profesinių savybių atskleidimas ir 

pritaikymas praktikoje“ 

6 psichologė Eglė 

Ramanauskaitė 

2. ,,Sėkmingos pamokos receptai“ 6 Audronė Saldauskienė 

3. ,,Gimnazijos ir mokytojo įvaizdžio 

kūrimas. Bendravimo su žiniasklaida 

ypatumai“ 

6 Lidija Laurinčiukienė 

4. ,,Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“ 6 Ina Kalvanienė 

5. ,,Streso valdymas“ 6 Vygandas Pikčiūnas 

6. ,,Dinaminės geometrijos programa 

geogebra: išplėstinės programos 

galimybės“ 

6 Rokas Tamošiūnas 

7. ,,Tekstilės, medžio ir etnokultūros 

junginys“ 

6 Vitalija Daužvardienė, 

Rimvydas Daužvardis 

8. ,,Mokinių kompetencijų plėtra IX- XII 

klasėse“ 

6 mokytoja ekspertė Jūratė 

Litvinaitė 

9. ,,Darbo kodekso taikymas praktikoje- 

naujovės ir pokyčiai“ 

6 prof. dr. Tomas Davulis 

10. ,,Pamokos struktūros kokybės įtaka 

mokinių pasiekimams“ 

6 Margarita Vilkonienė 

11. ,,Nuotaiką galima pasirinkti“ 6 Ina Kalvanienė 

12. ,,Šventės, renginiai, scenarijai“ 6 Ilona Bumblauskienė 

13. ,,Tyrimų organizavimas bendrojo 

lavinimo mokykloje, mokant gamtos 

mokslų“ 

6 mokytoja ekspertė 

Rigonda Skorupskienė 

14. ,,Netradicinis fizinis aktyvumas: pratimai 

porose“ 

6 doc. dr. Arūnas 

Emeljanovas 

15. ,,Darbas su nemotyvuotu klientu“ 6 psichologas Evaldas 

Karmaza 

16. ,,Metodinio rinkinio ,,Pažink Europą“ 

pristatymas ir metodų išbandymas“ 

6 Laimonas Ragauskas 

17. ,,Socialinių darbuotojų vaidmuo nustatant 

švietimo pagalbos poreikį 

ikimokykliniame vaiko amžiuje“ 

6 PPT komanda 

18. ,,Kūno kultūros svarba mokiniui“ 6 mokytojos metodininkės 

Marina Cariova ir Loreta 

Totilienė 

19. ,,Vystymosi psichologijos dėsningumai ir 

ypatumai. Įgūdžiai, kuriuos turi 

suformuoti vaikui mokytojai ir tėvai 

paauglystės laikotarpiu“ 

6 Rasa Butkienė 

20. ,,Efektyviausi veiklos metodai ir 

originalios ugdymo priemonės 

6 Alma Vilkauskienė 



neformaliajame švietime: patirtis, 

ieškojimai, atradimai“ 

21. ,,Streso ir įtampos valdymas“ 6 Vygandas Pikčiūnas 

22. ,,Asmeninis tobulėjimas ir motyvacija“ 6 Vygandas Pikčiūnas 

23. 12 val. ikimokyklinio ugdymo 

kvalifikacijos tobulinimo programa 1 

seminaras ,,Šventės, renginiai, scenarijai“ 

6 Ilona Bumblauskienė 

24. 12 val. ikimokyklinio ugdymo 

kvalifikacijos tobulinimo programa 2 

seminaras ,,Mokytojo asmenybės 

potencialo plėtotė. Pavyzdžio galia“ 

6 Virginija Servutienė 

25. ,,Teipavimo pagrindai sporte“ 6 Tadas Puzara 

26. 18 val. rusų kalbos  kvalifikacijos 

tobulinimo programa 1 seminaras 

,,Konfliktų valdymas klasėje“ 

6 psichologė Anna 

Vinkovskienė 

27. 18 val. rusų kalbos  kvalifikacijos 

tobulinimo programa 2 seminaras ,,Kaip 

įkvėpti mokinius darbui? Interaktyvios 

metodikos“ 

6 Giedrė Urmulevičiūtė 

28. 18 val. rusų  mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programa 3 seminaras 

,,Mokymosi motyvacijos skatinimas“ 

6 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Jolanta 

Vengalienė 

29. 12 val. matematikos  kvalifikacijos 

tobulinimo programos 1 seminaras ,,Nuo 

matematikos pamokos vadybos iki 

aktyvaus mokinio“ 

6 mokytojas ekspertas 

Vincas Tamašauskas, 

mokytojas Eugenijus 

Buivydas 

30. 12 val. matematikos  kvalifikacijos 

tobulinimo programos 2 seminaras 

,,Interneto psichologinis poveikis: galimos 

pasekmės ir kontrolės galimybės“ 

6 soc. m. dr., psichologas 

Arvydas Liepuonius 

31. ,,Kaip pamatuoti tobulėjimą?“ 6 ,,Šaltinio“ progimnazijos 

komanda 

32. ,,Komunikacinės kultūros ugdymas 

lietuvių kalbos pamokose: ugdymo 

priemonių ir metodų įvairovė bei 

vertinimo normos“ 

6 mokytoja metodininkė 

Laima Buliuolienė, 

mokytoja ekspertė 

Laisvūnė Daukšaitė 

33. ,,Tiltas į vaiko širdį“ 6 ,,Šaltinio“ progimnazijos 

komanda 

34. .,,Taikomoji robotika 14+ su Lego 

Mindstorms EV 3“ 

6 mokytoja metodininkė 

Regina Remeikienė 

35. ,,Aš- šeima- mokykla“ 6 doc. Antanas Valantinas 

36. ,,Fotografijos istorijos apžvalga. 

Technikos naujovės. Lietuvos fotomeno 

apžvalga“ 

6 Romualdas Vaitkus 

37. ,,SMART lentos panaudojimas 

pamokose“ 

6 mokytojos metodininkės 

Gitana Banzinienė, Lina 

Bardzilauskienė 

38. ,,Mokinių mokymosi veiklos stebėsena ir 

pažangos į(si)vertinimas“ 

6 Margarita Vilkonienė 



39. ,,Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės 

tobulinimas panaudojant IQES online. 

Mokymasis bendradarbiaujant“ 

8 NMVA 

40. ,,Mokymosi pagalbos mokiniui teikimas. 

Mokyklos ugdymo pagalbos formavimas“ 

6 mokyklos direktorė Rūta 

Krasauskienė 

41. ,,Efektyvus bendravimas“ 6 psichologė Ina 

Kalvanienė 

42. ,,Pilietinės kompetencijos pagrindai 

mokykloje“ 

6 doc. Liutauras Degėsys 

43. ,,Mokinių pažangos matavimas ir 

fiksavimas pamokoje“ 

6 mokyklos direktorė 

Vitalija Dziuričienė 

44. ,, Lietuvių kalbos brandos egzamino 

vertinimo aktualijos“ 

6 mokytoja metodininkė 

Teodora Komarienė 

45. ,,Efektyvus ir naujus reikalavimus 

atitinkantis laiško rašymas“ 

6 mokytojos metodininkės 

Vaida Jucienė ir Virginija 

Liaudanskienė 

46. ,,Darbas su gabiais vaikais taikant 

netradicines ugdymo formas“ 

6 mokytoja ekspertė Audra 

Paulauskienė 

47. ,,Viešo kalbėjimo menas“ 6 Vygandas Pikčiūnas 

48. 12 val. priešmokyklinio ugdymo  

kvalifikacijos tobulinimo programos 2 

seminaras  ,,Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų meninė kompetencija: kompozicijos 

kūrimas iš balto šlapio popieriaus“ 

6 Valerija Medelinskienė 

49. ,,Odos ir polimerinio molio duetas“ 6 mokytoja ekspertė Audra 

Paulauskienė ir mokytoja 

Rasa Leškienė 

50. 18 val. katalikų tikybos kvalifikacijos 

tobulinimo programos 2 seminaras  ,,Kaip 

malda gali padėti tobulėti“ 

6 kunigas Andriejus 

Sabaliauskas 

51. 18 val. katalikų tikybos kvalifikacijos 

tobulinimo programos 3 seminaras  

,,Nauji keliai į dorinį ugdymą“ 

6 Veronika Lileikienė, 

Danguolė Misiukonienė 

52. ,,Turizmas globalizacijos amžiuje per 

geografijos ir istorijos prizmę“ 

6 Rytas Šalna 

53. ,,Sportininkų traumos, jų prevencija ir 

savistaba“ 

6 prof. dr. doc. Rūta 

Dadelienė 

54. ,,Vaikų ir jaunimo iš socialiai 

pažeidžiamų grupių saugumas internete“ 

6 Ingrida Juciūtė 

55. ,,Nuotaika paklūsta protui“ 6 Ina Kalvanienė 

56. ,,Priešmokyklinio ugdymo priemonių 

komplektas ,,Opa- pa“ 

6 Jolanta Skridulienė, Vilija 

Vyšniauskienė 

57. ,,Konstruktyvus reagavimas į sunkų 

suaugusiųjų besimokančiųjų elgesį ir 

silpną mokymosi motyvaciją“ 

6 Eglė Ramanauskaitė 

58. ,,Liaudies šokiai ir žaidimai 

choreografijos pamokose pradinėse 

klasėse“ 

6 mokytoja metodininkė 

Nijolė Genienė 

59. ,,Pamoka šiandien: nuo žinių link 

kompetencijų individualizuojant ir 

6 mokytojas ekspertas 

Vincas Tamašauskas 



diferencijuojant ugdymą“ 

60. ,,Mokytojo psichologinė sveikata. Klasės 

valdymas“ 

6 Evaldas Karmaza 

61. ,,Lyderystė ir mokykla“ 6 Vygandas Pikčiūnas 

62. ,,Tėvų ir pedagogų vaidmuo, ugdant 

kurčią ir neprigirdintį vaiką bendrojo 

lavinimo mokykloje“ 

6 Anita Juščiutė, Silvija 

Žukauskienė 

63. ,,Show šokio panaudojimas choreografijos 

pamokose“ 

6 mokytoja metodininkė 

Jolita Urbutė 

64. ,,Streso valdymas ir savęs harmonizavimo 

metodai“ 

6 Vygandas Pikčiūnas 

65. ,,XXI amžiaus iššūkiai lietuvių kalbos 

pamokose 9-10 klasėse“ 

6 Inga Litvinienė 

66. ,,Mokinių motyvavimas vaizdinėmis 

priemonėmis“ 

6 Gintarė Jurkevičienė 

67. 18 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programa ,,Biblijinė teologija ir 

krikščioniškoji etika“ 

6 dr. Charles Evanson, dr. 

Darius Petkūnas 

68. ,,Šokio, sporto ir sveikatingumo 

konvencija“ 

6 mokytoja metodininkė 

Vilija Krūgelienė 

69. ,,Linijinių solo šokių pritaikymas 

choreografijos pamokose“ 

6 Aušra Danisevičienė 

70. ,,Estetinių kompetencijų ugdymas 

kūrybos procese. Praktinis šilko grafikos 

užsiėmimas“ 

6 Nijolė Titienė 

71. ,,Pamokos gamtoje“ 6 Danutė Paulienė, Eglė 

Rupšienė 

72. ,,Vaiko sudominimas veikla“ 6 Ilona Bumblauskienė 

73. ,,Skaitymo įgūdžių lavinimas: Developing 

Reading Skills“ 

6 Miglė Ogorodnikovienė 

74. ,,Muzikos mokyklų mokinių ugdymo 

pagrindai“ 

6 Lina Naikelienė, Algirdas 

Petraitis 

75. ,,IQES online sistemos galimybės 

mokytojų profesinei kompetencijai 

tobulinti panaudojant kolegialų grįžtamąjį 

ryšį“ 

6 NMVA 

76. ,,Pedagogo asmeninė motyvacija ir vidinis 

nusiteikimas“ 

6 Vygandas Pikčiūnas 

77. ,,Skaitmeninių mokymo priemonių 

naudojimas ugdyme“ 

6 Aušra Žylienė, Violeta 

Pukelienė 

 


