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Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Programą pateikęs 

asmuo (-ys) 

1. ,,Klasės auklėtojo veiklos organizavimas 

mokykloje” 

Loreta Kaltauskienė 

2. ,,IKT taikymas ugdymo procese. Mobilios 

interaktyvios kompiuterinės knygos matematikos, 

informacinių technologijų ir istorijos 

mokytojams. Vidurinio ugdymo bendrųjų 

programų įgyvendinimas IX –XII klasėse: 

mokymo planavimas, vadovėlių adaptavimas, 

mokymo individualizavimas ir diferencijavimas 

matematikos mokytojams” 

dr. Elmundas Žalys, Valdas 

Vanagas (TEV) 

3. ,,Technologijų mokyklinio brandos egzamino 

struktūra ir organizavimas, egzamino baigiamojo 

darbo produkto techninės užduoties 

formulavimas, pasirengimas olimpiadoms” 

Kęstutis Bakutis, mokytojas 

ekspertas 

4. ,,Specialiųjų poreikių vaikų sutrikimų 

atpažinimas, išvadų rašymas, pagalbos teikimo 

tvarka” 

 

Edita Skarbalienė, spec. 

pedagogė metodininkė; Vida 

Baracevičienė, logopedė 

ekspertė 

5. ,,Veltinio technika ir jos panaudojimas pamokoje 

ir popamokinėje veikloje” 

Lina Nevardauskienė 

6. 12 val. ,,Kompiuterinių, internetinių ir 

daugialypės terpės technologijų panaudojimas 

ugdymo procese”  

Donatas Bukelis 

7. ,,Kompiuterio panaudojimas biologijos mokytojo 

darbe” 

Kastytis Beitas 

8. ,,Kaip sudominti mokinį matematika ir stiprinti jo 

mokymosi motyvaciją. Darbas su matematikos 

vadovėliu ,,Formulė” – patogu mokytojui, įdomu 

mokiniui” 

Zita Mozuraitytė, Regina 

Rimkutė, vyr. mokytojos 

9. ,,Naujos tarptautinės idėjos ir aktyvaus fizikos 

mokymo metodai” 

Jūratė Blažienė, mokytoja 

ekspertė 

10. ,,Specialiojo ugdymo ypatumai ikimokykliniame 

amžiuje 

 

Edita Skarbalienė, spec. 

pedagogė metodininkė, Vida 

Baracevičienė, logopedė 

ekspertė, Aušra Šulcienė, 

vyr. spec. pedagogė 

11. ,,Mokinių profesinis informavimas ir 

technologijos mokslų studijų srities specialybių 

populiarinimas jaunimo tarpe” 

Virginija Kaminskienė, Dalia 

Lukošienė, Birutė Tutlienė 

12. ,,Komunikacinės kalbos mokymas dirbant su 

gabiasiais mokiniais užsienio kalbų pamokose. 

Tarptautinių projektų patirtis 

Tatjana Kriliuvienė, 

mokytoja ekspertė 

13. 8 val. ,,Mokytojas – šiuolaikiškos pamokos 

vadybininkas” 

Vincas Tamašauskas, 

mokytojas ekspertas 

14. ,,Meniniai odos darbai ugdant specialiųjų 

poreikių vaikus“ 

Audra Paulauskienė, 

mokytoja ekspertė 



15. ,,Tiriamieji darbai geografijos ir biologijos 

ugdyme“ 

 

Jūratė Orlovienė, Vitalija 

Kalašinskienė, mokytojos 

metodininkės 

16. ,,INTELLIKEYS“ veiklų panaudojimas logopedo 

darbe“ 

Jūratė Aleknienė 

17. ,,Lietuvių liaudies amatų tradicijos šiuolaikinėje 

mokinių kūryboje“ 

 

Eugenijus Jurevičius, 

mokytojas metodininkas 

18. ,,Kompetencijų ugdymas kaip priemonė, 

užtikrinanti sėkmingą mokymąsi“ 

Tatjana Bruskina; mokytoja 

ekspertė 

19. ,,Netradicinių parodų organizavimas“ Renata Kavaliauskienė 

20. ,,Piešinio paslaptys“ 

 

Marija Pukelytė, Alma 

Knistautienė 

21. 8 val. ,,Šiuolaikiška pamoka pagal atnaujintas 

bendrąsias programas mokytojo praktiko 

požiūriu“ 

Vincas Tamašauskas, 

mokytojas ekspertas 

22. ,,Įtaigus kalbėjimas. Geroji manipuliacija ir vaikų 

psichologinių žaidimų demaskavimas“ 

Eglė Ramanauskaitė, 

psichologė 

23. ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl) 

mokinių esminių kompetencijų ugdymo 

metodika“ 

 

Jovarų pagr. m-klos komanda 

24. ,,Kauno rajono Lapių pagrindinės mokyklos 

edukacinė patirtis“ 

Vaida Trofimišienė 

25. ,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas“ Audronė Šarkuvienė 

26. 8 val. ,,Šiuolaikinės pamokos planavimas ir 

organizavimas“ 

 

Monika Bilotienė 

27.  ,,Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programos integracija tikybos ir etikos 

pamokose“  

Lina Braukylienė; etikos, 

tikybos edukologijos 

magistrė 

28. ,,Vertinimo būdai ir formos tikybos pamokose“ Rita Giedrė Rugevičiūtė, doc. 

dr. 

29. ,,Socialinių problemų sprendimas dorinio ugdymo 

pamokose“ 

dr. doc. R. Oželis, mokytojas 

ekspertas 

30. ,,Rusų (užsienio) kalbos mokymas šiuolaikinės 

mokymosi sampratos ir atnaujintų bendrųjų 

ugdymo programų kontekste“ 

Marija Puzaitė, mokytoja 

ekspertė 

31. ,,Mokinių aktyvios mokymosi veiklos skatinimo 

būdai. Arba: ką daryti, kad mokiniai negalėtų 

nesimokyti“ 

dr. Giedrė Stunžėnienė 

 

32. ,,Naujausi reikalavimai, keliami šiuolaikinei 

pamokai“ 

Loreta Šernienė; mokytoja 

ekspertė 

33. ,,Aplinkos interpretavimas mokinių kūrybinėje 

raiškoje“ 

Vida Karbauskienė, 

mokytoja ekspertė 

34. ,,Modernaus meno kryptys“ Loreta Valantiejienė 

35. ,,Psichosocialinės raidos proceso rizikos faktoriai, 

jų įtaka adaptyviam elgesiui bei ugdymo 

procesui“  

Aušrelė Matukevičiūtė, 

psichologė 



36. ,,Veiksniai, lemiantys psichologinę adaptaciją 

mokykloje“ 

Antanas Goštautas, prof. hab. 

dr 

 

37. ,,Meno terapija – tiltas tarp dviejų pasaulių“ Asta Kenstavičienė 

38. ,,Mokytis padedantis vertinimas“ Aušra Bielskienė 

39. ,,Odos dirbiniai pradinių klasių technologijų 

pamokose“ 

Audra Paulauskienė, 

mokytoja metodininkė 

40. ,,Iš Lomių kilusios rašytojos ir mokslininkės 

profesorės Birutės Baltrušaitytės – Masionienė 

(1940-1996) kūrybos analizė. Kultūros ir mokslo 

klodai“ 

prof. Viktorija Daujotytė; 

Elena Bazinienė, Vitalija 

Juškevičiūtė, Regina 

Bliūdžiuvienė 

41. ,,Gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo 

pagrindinės kryptys ir nuostatos“ 

Aida Šimelionienė 

42. 8 val .,,Pamoka šiandien: nuo žinių link 

kompetencijų individualizuojant ugdymą“ 

 

Vincas Tamašauskas, 

mokytojas ekspertas 

43. ,,Neadaptyvaus elgesio įveikimas, nerimo, streso 

mažinimas“ 

 

Virginija Servutienė, 

psichologė 

44. ,,SMART BOARD interaktyvios lentos 

panaudojimas ugdyme“ 

 

Ingrida Lukošienė, Kęstutis 

Masalskis 

45. ,,ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio 

etapo humanitarų sekcijos dalyvių rengimo 

metodika“ 

Audronė Anulienė, mokytoja 

ekspertė 

46. ,,Logopedinės pagalbos mikčiojantiems vaikams 

strategijos“ 

 

Vilma Makauskienė, 

logopedė ekspertė 

47. ,,Pasidaryk knygą pats“ 

 

Rasa Dulaitienė, Jorūnė 

Klėtkienė, Roma Stumbrienė 

48. ,,Kraštotyrininkui, mokytojui Jonui Beckai – 110“ 

 

Vida Candarienė, vyr. 

mokytoja 

49. ,,Mokytojų ir tėvų vaidmuo mokinio motyvacijos 

skatinimui“  

 

Virginija Servutienė, Diana 

Armalienė 

50. ,,ES SF projekto ,,Bendrojo lavinimo mokyklos 

įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ 

metu sukurtų instrumentų panaudojimas“ 

Asta Martinkienė, Zita 

Griškevičiūtė 

51. ,,Tarnybinis protokolas ir etiketas“ 

 

Asta Kunevičienė 

52. ,,Praverkime duris į vidinį pasaulį“; 2010-12-06 

 

Galina Naryškina, vyr. 

mokytoja 

53. ,,Šiuolaikinis požiūris į mokymą (si)“ 

 

Neringa Juščiuvienė 

54. ,,Pamokos planavimas pagal atnaujintas 

bendrąsias programas ir standartizuotas mokinių 

kompetencijų vertinimas” 

Giena Kubiliūtė 

55. ,,Mokytojų pedagoginių ir psichologinių 

kompetencijų plėtra, ugdant SUP turinčius 

mokinius” 

Skaudvilės spec. m-klos 

specialistų komanda 



56. ,,Naujos mokyklos valdymo struktūros įtaka 

vadybos kokybei” 

 

Z. Žuklijienė, J. Butkuvienė 

57. 18 val. IT kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Kompiuterinės leidybos pradmenų dėstymas 9-

10 klasėse” 

 

Aidas Žandaris 

58. ,,Kompleksinių pratimų naudojimas kūno 

kultūros pamokose“ 

Vytautas Kenstavičius, 

mokytojas metodininkas 

59. 18 val. neformaliojo muzikos ugdymo 

kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Meno ir 

muzikos mokyklų mokinių ugdymo aktualijos“, 

susidedanti iš šių seminarų: 

1. ,,Klarneto programos pristatymas. Solfedžio 

bei muzikos rašto ir kultūros pažinimo programos 

pristatymas“ 

 

 2. ,,Fortepijono dėstymo programos pristatymas. 

Smuiko dėstymo programos pristatymas“ 

 

 

3. Klarneto dėstymo programos pristatymas. 

Saksofono dėstymo programos pristatymas“ 

 

 

 

 

 

Algirdas Petraitis, Sigutė 

Pumputienė, mokytojai 

metodininkai 

 

Biruta Vaišienė, mokytoja 

ekspertė; Skaistė Čilinskaitė, 

mokytoja metodininkė 

 

Kęstutis Bliujus, mokytojas 

ekspertas, Raimondas 

Simanavičius, mokytojas 

metodininkas 

60. 18 val. evangelikų – liuteronų tikybos 

kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Praktinė 

teologija ir krikščioniškoji etika“ 

1. ,,Bažnyčia ir jos santykis su modernia 

visuomene. Sektos ir jų teologija“ 

2. ,,Tvėrimo teologija ir evoliucija. Biblijos 

studijos pravedimo metodika“ 

3. ,,Dievas ir blogio problema. Krikščioniškoji ir 

pasaulietinė etika – sąlyčio taškai ir skirtumai“ 

dr. Charles Evanson; dr. 

Darius Petkūnas 

61. ,,Šiuolaikinės bibliotekos tendencijos“ Irina Gomienė 

62. ,,Pramoginio šokio pagrindai“ 

 

Danguolė Linaburgienė, 

Daivaras Linaburgis 

63. ,,Ritminė gimnastika šokio pamokoje“ Vilija Krūgelienė, vyr. 

mokytoja 

64. ,,Using Technologies in Language Teaching“ 

,,Integruotas anglų kalbos mokymas(is) 

J. Pukelienė 

65. ,,Integruotas anglų kalbos mokymas(is)“ Andrejus Račkovskis 

 

 

 

 

 

 

 


