
2009 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Lektorius (-iai) 

1. ,,Darbas su LIBIS programa”   Danutė Pukelienė 

2. ,,Dekupažo technikos panaudojimas daiktų 

dekoravimui dailės ir technologijų pamokose” 
Jolita Girulienė 

3. ,,Ugdymo turinio įgyvendinimas geografijos 

mokymo priemonėse (Bendrosios programos. 

Geografija. 2008) 

Sigita Dijokienė, mokytoja 

ekspertė 

4. ,,Darbas su jaunaisiais skaitovais. Kūrinio analizė 

ir interpretavimas “ (II – oji dalis) 

Jolanta Kazlauskienė, 

mokytoja ekspertė, Rima 

Diksienė, mokytoja 

metodininkė, Laura 

Marozienė, renginių režisierė 

5. ,,Nauji vadovėliai – naujos konstrukcinių 

medžiagų ir ,,Elektronikos” programų mokymo 

galimybės 5 – 6 klasėse” 

Vidas Augustinavičius, vyr. 

mokytojas (,,Šviesa”) 

6. ,,Dekupažo technologijos ir jų taikymo 

galimybės” 

Silvija Jankuvienė 

7. ,,Pedagoginė pasakų terapija: pagalba elgesio ir 

emocinių problemų turintiems vaikams”  

Nijolė Bražienė 

 

  

8. ,,Pasaulio pažinimo vadovėlių komplektai ,,Gilė” 

1 ir 2 klasei” 

Leidykla ,,Šviesa” 

9. ,,Tradicinių ir netradicinių kūno kultūros formų 

paieška pradinėje mokykloje” 

L. Buliuolienė, mokytoja 

metodininkė; M. Daukšaitė; 

mokytoja metodininkė 

10. ,,Motyvacijos skatinimas pradinio ugdymo 

procese” 

Regina Kairienė, mokytoja 

metodininkė 

11. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio  ugdymo 

kvalifikacijos tobulinimo programa: 2. ,,Žaidimas 

– vaikų ugdymo metodas. Regbio Emilia ugdymo 

metodo pristatymas” 

Elena Markevičienė 

12. ,,Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų įgyvendinimas” 

Remigijus Masteika 

 

13. ,,Metodinė veikla mokykloje” Rūta Paulikienė 

14. ,,Judesys ir muzika muzikinio ugdymo kontekste”  Sandra Rimkutė – Jankuvienė 

15. ,,Muzikos kūrinio tekstas ir jo interpretacijos 

galimybės” 

Jūratė Šleinytė 

 

16. ,,Mokymasis bendradarbiaujant muzikos 

pamokoje” 

Emilija Alma Sakadolskis 

17. Dekupažo pradžiamokslis” Danguolė Valentukevičienė 

18. ,,Sveikatos stiprinimas per kūno kultūros 

pamokas” 

doc. Vida Ivaškienė 

19. 12 val. ,, Kas gi yra Paulius? Apaštalo Pauliaus 

laiškų hermeneutika”                                                                                               

 

Remigijus Oželis, mokytojas 

ekspertas  



20. ,,Vertinimo galimybės tikybos pamokoje” doc. dr. R. G. Rugevičiūtė 

21. ,,Ugdymo turinio planavimas pagal atnaujintas 

bendrąsias ugdymo programas” 

Nijolė Šimkevičienė 

22. 8 val. ,,Interpretacijos ir samprotaujamojo rašinio 

vertinimo naujovės” 

Audronė Anulienė, Teodora 

Komarienė, Regina 

Bliūdžiuvienė, mokytojos 

metodininkės 

23. Seminaras  ,,Inovacijos- švietimui“ Pranas Gudynas 

24. ,,Pasirengimas atnaujintos gamtamokslio ugdymo 

bendrosios programos diegimui“ 

Sigita Macienė 

25. ,,Menas kaip žaidimas“ 

 

Vda Karbauskienė, mokytoja 

ekspertė 

26. ,,Animalistinis piešinys dailininkės Loretos 

Valantiejienės kūryboje“ 

Loreta Valantiejienė 

27. ,,Pasirengimas atnaujintos matematikos 

bendrosios programos diegimui“ 

Adelija Kuzmarskienė 

28. ,,1000 metų Lietuvai – 1000 idėjų pamokoms“ Michael Oberhaus, mokytojas 

metodininkas 

29. ,,Pasirengimas atnaujintos pradinio ugdymo 

bendrosios programos diegimui“ 

Danė Šiaudvytienė 

30. Seminaras  ,,Metapažinimas, specialiosios 

didaktikos bei psichosocialinės raidos naujovės, 

ugdant sutrikusio intelekto mokinius“ 

dr. A. Ališauskas 

31. Seminaras  ,,Novatoriški ir patrauklūs anglų 

kalbos mokymo metodai bei projektai“ 

Vaiva Janonienė 

32. ,,Pasirengimas atnaujintos meninio ugdymo 

bendrosios programos diegimui“ 

Vilma Kybartienė 

33. ,,Pasirengimas atnaujintos socialinio ugdymo 

bendrosios programos diegimui“ 

Viktorija Zubaitė 

34. 18 val. ,,Vaikų ir jaunimo sveikatinimo 

galimybės, psichologinio atsparumo ugdymas bei 

stresų valdymas“ 

Eligijus Valskis 

35. 8 val. ,,XXI amžiuje: tikslai, galimybės ir laiko 

iššūkiai“ 

Rytas Šalna 

36. ,,Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas 

mokykloje“ 

Filomena Taunytė 

37. ,,Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

įgyvendinimas: veiklos planavimas, vadovėlių 

adaptavimas, mokymo individualizavimas. IKT 

taikymas ugdymo procese. Mobilios interaktyvios 

kompiuterinės knygos mokytojui“ 

dr. E. Žalys, V. Vanagas 

(TEV leidykla) 

38. ,,Lietuvių kalbos vadovėlių ,,Žaidžiu žodžiu 5” ir 

,,Vėl žaidžiu žodžiu 6” (serija ,,ŠOK”) kmplektai 

– pagalba planuojant, individualizuojant ir 

diferencijuojant lietuvių kalbos ugdymo turinį 

penktoje ir šeštoje klasėje” 

Inga Litvinienė (,,Šviesa”) 

39. Seminaras – konferenciją ,,Įsivertinimas 

šiuolaikinėje mokykloje. Kur esame? Kur link 

einame toliau?” 

Lina Oželytė, Sigitas 

Balčiūnas, Jūratė Valuckienė 

(NMVA) 

40. ,,Pasirengimas atnaujintos užsienio kalbos Helga Gavėnaitė 



bendrosios programos diegimui“ 

41. ,,Pasirengimas atnaujintos kūno kultūros ir 

technologijų bendrosios programos diegimui“ 

Alvydas Skurdelis 

42. ,,Pasirengimas atnaujintos lietuvių kalbos 

bendrosios programos diegimui“ 

Vida Marcišauskaitė, 

mokytoja ekpertė 

43. ,,Dekupažo technikos panaudojimas, ugdant 

specialiųjų poreikių vaikus“ 

vyr. spec. pedagogė Silvija 

Jankuvienė 

44. ,,Ugdymo metodų įvairovė istorijos pamokose 9 – 

10 klasėse“ 

Lina Trijonienė 

45. ,,Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo 

patirtis. Planavimas. Vertinimas. Ugdymo aplinkų 

kūrimas“ 

Ligita Visockienė, Ona 

Sungailienė 

46. ,,Lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminų 

teksto rašymo dalies kandidatų vertinimo 

standartizavimas“ 

Audronė Anulienė, Teodora 

Komarienė, mokytojos 

metodininkės 

47. ,,Planavimas ir pamoka pagal atnaujintas 

bendrąsias ugdymo programas“ 

Regina Mikaitienė 

48. Seminaras – pleneras ,,1000 idėjų Tau – Lietuva“ 

 

Eugenijus Jurevičius, 

mokytojas metodininkas, 

Mindaugas Turolevičius, 

menininkas; Palmira 

Bernikienė, mokytoja 

49. ,,Mokyklinė kraštotyra – projektų rengimas ir 

vykdymas” 

Zita Jarašūnienė 

50. ,,Naujas šokių stilius – Zumba” Dovydas Veiverys 

51. ,,Šokio žanrų įvairovė (džiazinis, modernus, 

charakterinis šokiai) ir jų mokymo metodika“ 

Lina Navardauskienė, 

mokytoja metodininkė, 

Laimutė Žiupkienė, vyr. 

mokytoja; Goda Puleikytė 

52. ,,Chemijos ilgalaikių planų kūrimas 8,10 kl. ir 

patirties sklaida dirbant pagal atnaujintas 

programas“ 

Rasa Čepauskienė, Leonida 

Kazlauskienė 

53. ,,Aerobika – moksleivių fizinio rengimo forma. 

Jėgos lavinimas kūno kultūros pamokose“ 

Oksana Simaitienė, Viktorija 

Silvaškaitė 

54. ,,Teksto skaitymo ir kūrimo mokymo metodika“ Dalia Kubilinskienė, 

mokytoja ekspertė 

55. ,,Idėjos istorijos pamokoms pagal filmą ,,pačios 

keisčiausios sąjungos istoriją“ 

Laimutis Deveikis 

56. ,,Matematikos ugdymo turinio individualizavimas 

ir diferencijavimas, mokymo ir mokymosi stiliai“ 

Zita Nėninė, mokytoja 

metodininkė 

57. ,,Neformalusis ugdymas ir eksperimentinė 

patyriminė pedagogika Vokietijoje” 

Jolanta Kazlauskienė 

58. ,,Dekupažo technologijos ir jų taikymo 

galimybės” 

 

Silvija Jankuvienė 

59. 12 val. ,,Paauglių psichologinio atsparumo 

ugdymo programa” 

Rasa Butkienė, vyr. 

psichologė 

60. ,,Paprasta gyventi gražiau!Dekupažas ir jo 

taikymo galimybės“; 2009-11-04 

Lina Nevardauskienė 

61. ,,Kraštotyros veikla ugdant mokinių pilietiškumą. 

Lomių istorijos ir etnografijos muziejaus 

Elena Bazinienė 



pristatymas“ 

62. ,,Meninis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“ 

 

Rima Bingelienė, mokytoja 

ekspertė, Algirdas Bingelis, 

mokytojas metodininkas 

63. ,,Metodiniai nurodymai pratybų sąsiuviniui, kuris 

skirtas sutrikdytai ar neišlavintai kalbai ugdyti“ 

Eglutė Šliauterienė, logopedė 

64. ,,Tėvų ir pedagogų vaidmuo, ugdant kurčią ir 

neprigirdintį vaiką bendrojo lavinimo mokykloje“ 

Vilma Narkevičienė, 

psichologė 

65. 30 val. evangelikų – liuteronų tikybos 

kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Bažnyčios 

istorija, Augsburgo tikėjimo išpažinimas“, 

susidedanti iš šių seminarų:   

1. ,,Apaštalų laikų bažnyčia (33 m-100 m.). 

Laisvoji valia, nuodėmių priežastis“ 

2. Ankstyvoji bažnyčia (100 m. – 600 m.). Dviejų 

pavidalų sakramentas, Mišios“ 

3. Viduramžių bažnyčia (600 m. – 1500 m.), 

kunigų vedybos, valgių skirtumai“ 

 4,,Reformacijos ištakos ir pradžia (1517-1531 

m.). Vienuolių įžadai, vyskupų valdžia“ 

5. ,,Reformacijos eiga. Liuteronų bažnyčios 

mokymo nustatymas (1531 – 1580 m.). Liuteronų 

ir kitų reformacijos laikų bažnyčių teologiniai 

skirtumai“ 

dr. Charles Evanson, dr. 

Darius Petkūnas 

66.  ,,Praktinis Europos kalbų aplanko panaudojimas 

ugdymo procese“ 

R. Rudaitienė, I. 

Budreikienė, mokytoja 

metodininkė 

  

 

 

 

 

 

 

 


