
2016 M. I PUSMEČIO   KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  

 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas Va-
landų 

skai-
čius 

Programą pateikęs 
asmuo (-ys) 

1. ,,Geštalto psichologija pateiktyse“ 6 doc. Romaldas 

Maciulevičius 

2. ,,Kaip tobulinti rašinį“ 6 mokytoja metodininkė 
Bronislava Šimonienė 

3. ,,Emocijų kontrolės įgūdžių lavinimas, 
naudojant smėlio terapijos metodus“ 

6 soc. pedagogė 
metodininkė Loreta 

Pabrinkienė 

4. ,,Kaip telkti kolektyvą ir didinti emocinę 
pusiausvyrą darbe?“ 

6 psichologė Ramunė 
Murauskienė 

5. ,,Efektyvesnė logopedinė pagalba“ 6 logopedė ekspertė Vida 

Baracevičienė 

6. ,,Pažangos siekiantis mokymasis“ 6 mokytoja ekspertė Jūratė 
Litvinaitė 

7. ,,Standartizuotų testų duomenų analizė“ 6 NEC Eglė Melnikė 

8. ,,Tradicinių renginių netradicinis 
organizavimas“ 

6 Jolanta Kazlauskienė 

9. ,,Paauglystės grimasos“ 6 Vaidas Arvasevičius 

10. ,,Aktyviųjų mokymo metodų taikymas 

kūno kultūros pamokose“ 

6 dr. Olegas Batutis, 

mokytojas ekspertas 

11. ,,Efektyvi pagalba vaikams mokymosi 
procese taikant R. Feustein metodo 

principus“ 

6 psichologas Justinas 
Limantas 

12. ,,Standartizuotų testų rezultatai: 
duomenys, padedantys sėkmingam 
tolimesniam mokymui (si)“ 

6 Remigijus Masteika 

13. ,,Pedagogo savivertės stiprinimas per 

savęs pažinimo technikas“ 

6 psichologė Ina 

Kalvanienė 

14. ,,Vaiko kompetencijų ugdymas 
pasitelkiant žaidimus“ 

6 psichologė Eglė 
Gudelienė 

15. ,,Mokinių folklorinių šokių varžytuvių 

,,Patrepsynė 2016“ repertuaro mokymas“ 

6 mokytoja metodininkė 

Alma Rumšienė 

16. ,,Asmenybės ypatumai mokymo (si) 
procese“ 

6 psichologė Asta 
Katauskienė 

17. ,,IT panaudojimas ugdymo procese“ 6 mokytoja metodininkė 

Vilma Kybartienė 

18. ,,Pedagoginis meistriškumas – kelias į 
efektyvų bendravimą ir 

bendradarbiavimą“ 

6 psichologė Lilija 
Vitkauskienė 



19. ,,Kaip motyvuoti mokinį“ 6 psichologas Evaldas 
Karmaza 

20. ,,Ugdymo integravimo praktinės 
galimybės“ 

6 mokytoja metodininkė 
Audronė Šarskuvienė 

21. ,,Liaudies dailės panaudojimas vaikų 
edukacijai“ 

6 dr. T. Jurkuvienė, D. 
Čiuželytė 

22. ,,Edukaciniai – kultūriniai projektai su 

Gruzijos įstaigomis: specifika, patirtis ir 
perspektyvos“ 

6 Tatjana Kvaracajava, 

Jolanta Kazlauskienė 

23. ,,SUP turinčių mokinių socialinių įgūdžių 

ugdymo strategijos“ 

6 Skaudvilės spec. 

mokyklos lektorių 
komanda 

24. ,,Metodinių priemonių panaudojimas 

įtvirtinant ir tikrinant žinias vidurinėje 
mokykloje (9-12 klasės)“ 

6 V. Jonušienė, mokytoja 

ekspertė; dr. Edmundas 
Žalys, TEV leidykla 

25. ,,XXI a. mokytojui kylantys iššūkiai 
klasėje, taikomi metodai ir patirties 

sklaida“ 

6 mokytojas Dalius 
Miknevičius 

26. ,,Tikrasis suaugusiojo autoritetas – 
saugiam vaiko asmenybės augimui“ 

6 Vaidas Arvasevičius 

27. ,,Naujosios Z kartos mokinių mokymosi 

ypatumai“ 

6 spec. pedagogė Lina 

Visockienė, psichologė 
Vaida Mačiulienė 

28. ,,Žmonių tarpusavio santykių kokybės 

reikšmė asmenybės augimui“ 

6 Vaidas Arvasevičius 

29. ,,Mokslo ir meno integracija – investicija į 
ateitį (Erasmus + projektų įgyvendinimas 
kaimo mokyklose (ir ne tik)“ 

6 Vida Kasputienė, Renata 
Bernotienė 

30. ,,Judėjimo džiaugsmui ir savęs pažinimui 
– naujas kūno kultūros vadovėlio 
komplektas 1 klasei“ 

6 I. Klizienė, Š. Klizas 

31. ,,Užduočių, skatinančių mokinių 

aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 
ugdymąsi, rengimas“ 

6 doc. dr. Viktorija 

Sičiūnienė 

32. ,,Vaiko piešinio paslaptys. Kūrybiškumo 

ugdymas“ 

6 psichologė Aušra Macaitė 

33. ,,Klasikinių ir šiuolaikinių istorijos 
mokymo metodikų dermė atnaujintuose 

,,Laikas 7-12“ vadovėliuose“ 

6 Ignas Kapleris, mokytojas 
Antanas Meištas 

34. ,,Kūrybinių idėjų įgyvendinimas 
aplinkoje, skatinančioje vaiko iniciatyvą ir 
saviraišką“ 

6 auklėtoja ekspertė Dalia 
Klinavičienė 

35. ,,Problemų sprendimu grįstas mokymasis“ 6 mokytoja ekspertė Larisa 

Gražienė 

36. ,,Bendradarbiaujant gimsta idėjos“ 6 mokytojos metodininkės 
Vilma Skiepenaitienė ir 



Vilmantė Bliūdžiutė, 
mokytoja ekspertė 

Adelija Kuzmarskienė, 
psichologė Eglė 

Ramanauskaitė 

37. Pleneras ,,Tautinis paveldas 
šiuolaikiniame technologiniame ugdyme“ 

6 mokytoja ekspertė Audra 
Paulauskienė 

38. ,,Netradiciniai ugdymo metodai lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokose“ 

6 mokytojas metodininkas 

Petras Gedvilas 

39. ,,Pedagoginės kūno kultūros pamokos 
naujovės“ 

6 dr. doc. Asta 
Šarkauskienė 

40. ,,Z kartos ugdymo strategijos“ 6 mokytoja metodininkė 

Audronė Šarskuvienė 

41. ,,Dainų kūryba vaikams ir ne tik“ 6 meno vadovė 
metodininkė Marytė 
Jončienė 

42. ,,Netradicinių aplinkų kūrimas užsienio 

kalbų pamokose“ 

6 mokytoja ekspertė Daiva 

Brukienė 

43. ,,Pozityvus bendravimas su vaikais“ 12 psichologė Vaida 
Mačiulienė 

44. Kūrybinės dirbtuvės ,,Kaip išmokyti 

ekonomikos per 31 valandą“ 

6 Marija Vyšniauskaitė, 

Laisvosios rinkos 
instituto lektorė 

45. ,,Islamas ir krikščionybė“ 6 kunigas Mindaugas 

Dikšaitis 

46. ,,Neformalusis švietimas: vertybės, veikla, 
rezultatai“ 

6 Jolanta Kazlauskienė, 
Alma Vilkauskienė 

47. ,,Integralus mokymas įvairiose 

edukacinėse erdvėse“ 

6 mokytoja ekspertė 

Audronė Anulienė, 
mokytoja metodininkė 
Daiva Bajorinienė 

48. ,,Projektinė veikla eTwinning platformoje 

2016“ 

6 vyr. mokytoja Vitalija 

Jančiauskienė, mokytoja 
ekspertė Dalia Elena 

Solovjevienė 

49. ,,Kaip mokytis lietuvių kalbos aktyviai? 
Naujai rengiamas vadovėlio komplektas 1 
klasei“ 

6 mokytoja ekspertė Vilma 
Dailidėnienė; dr. doc. 
Daiva Jakavonytė- 

Staškuvienė 

50. ,,Mokyklos vadovas – lyderis. Mokyklos 
komanda – lyderių komanda. Lyderystės 

kultūros kūrimas šiuolaikinėje 
mokykloje“ 

6 Lidija Laurinčiukienė 

51. ,,Progimnazijos ir gimnazijos 

bendradarbiavimas mokinių pasiekimams 
gerinti“ 

6 Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos komanda 



52. ,,Teksto ir kalbos sistemos suvokimo 
problemos pagrindinėje mokykloje“ 

6 Saulius Žukas; ,,Baltos 
lankos“ 

 
 


