
2011 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Lektorius (-iai) 

1. ,Kaip neatbaidyti dabartinių mokinių nuo 

literatūros” 

Stepas Eitminavičius, 

mokytojas ekspertas 

2. ,,Šiuolaikinė literatūra ir didaktika” VPU komanda 

3. 12 val. ,,Bringing IT into ELT“  Sandra Jasionavičienė 

4. ,,Anglų kalbos tarimo mokymo(si) ypatumai“ Elmyra Jurkšaitienė, 

mokytoja metodininkė 

5. ,,Darbas su papildomais istorijos šaltiniais“ 

 

Ona Kavaliauskienė, 

mokytoja ekspertė 

6. ,,Istorijos mokymo aktualijos“ Arūnas Gumuliauskas 

7. ,,Mokinių istorijos kompetencijos ir pasiekimų 

vertinimas pagal atnaujintas bendrąsias 

programas remiantis ES tarptautiniu projektu 

,,Standartizuotų mokinių pasiekimų ir 

įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo 

mokykloms kūrimas“ 

Giena Kubiliūtė, mokytoja 

metodininkė 

8. ,,Rusų kalba kitaip“  Nadežda Ševeliova 

9. ,,Šiuolaikinės pamokos ypatumai“ Reda Valančienė, mokytoja 

metodininkė 

10. ,,Aktyvių mokymo metodų taikymas dorinio 

ugdymo pamokose“   

Danutė Borutienė, mokytoja 

ekspertė 

11. ,,Antgamtinė tikrovė ar paranormalūs reiškiniai? 

Katalikų bažnyčios pozicija“ 

Vladas Gedgaudas 

 

12. ,,Krikščioniška pedagogika ir psichologija 

visapusiškam asmens ugdymui“ 

dr. kun. V. Brilius, Roma 

Raškevičienė 

13. ,,Bendrųjų programų elektronikos dalies 

įgyvendinimas mokykloje su nauju elektronikos 

7-10 klasių vadovėliu“ 

J. Lekarevičius 

14. ,,Making Digital Sense“. Skaitmeninės 

technologijos pritaikymas anglų kalbos 

pamokose“ 

Miglė Ogorodnikovienė 

15. ,,Žodis, veiksmas, muzika ir mizanscena 

mokykliniame teatre“ 

Jolanta Kazlauskienė, 

mokytoja ekspertė 

16. ,,Dailės terapija socialiniame darbe“ 

 

Jolanta Daugalienė, vyr. soc. 

pedagogė; Sandra 

Dambrauskienė, soc. 

darbuotoja 

17. ,,Mokyklos kaip besimokančios organizacijos 

plėtra“ 

,,Versmės“ gimnazijos BMT 

komanda 

18. ,,Sutrikusios klausos vaikas ikimokyklinio 

bendrojo ugdymo įstaigoje“ 

Anita Juščiutė 

19. ,,Mokyklos veiklos išorės vertinimas“ Remigijus Masteika 

20. ,,Neprigirdinčiųjų vaikų integruotas ugdymas“ Anita Juščiutė 



21. ,,Microsoft IKT mokymai ,,Microsoft įrankiai ir 

programos švietimui“ 

Sigita Macienė 

22. ,,Tarpdalykinė integracija ir bandymai pasaulio 

pažinimo pamokose“ 

Saulius Vilutis 

23. ,,Gamtamokslinis darbas su gabiais ir IT 

panaudojimas pamokoje“ 

Rasa Baltušytė 

24. ,,Matematika ir judesys“ Vilma Sidaraitė 

25. 8 val.,,Modernios pamokos vadyba ir 

standartizuotas mokinių kompetencijų vertinimas 

pagal atnaujintas bendrąsias programas mokytojo 

praktiko požiūriu“ 

Vincas Tamašauskas; 

mokytojas ekspertas 

26. ,,9-10 klasių mokinių kompetencijų ugdymas 

dirbant su vadovėliu ,,Pažink gyvybę“ 

St. Molis, mokytojas 

ekspertas 

27. ,,Teigiamų emocijų stimuliavimas per dainą, 

poeziją ir žaidimą“. Edukacinio – kultūrinio – 

socialinio projekto ,,Gražiausiu taku“ 

pristatymas“ 

A. D. Žiedelienė, mokytoja 

ekspertė, Z. Sadauskaitė, 

mokytoja metodininkė; L. 

Žiedelytė 

28. ,,Draugų teptuko ir skruzdėlytės kelionė po dailės 

ir technologijų vadovėlius Tišku tašku 1-ai ir 2 –

ai klasėms (serija ,,Šok“)  

vadovėlių autorės 

29. 8 val. ,Pamoka šiandien: nuo žinių link 

kompetencijų individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymą“ 

Vincas Tamašauskas; 

mokytojas ekspertas 

30. ,,Kūrybiniai rašto darbai ir skaitymo mokymo 

strategijos pradinėse klasėse“ 

Saulius Vilutis 

31. ,,Interaktyvios lentos panaudojimas ugdymo 

procese“ 

Donatas Bukelis 

32. 12 val. ,,Bendravimo psichologija ir konfliktų 

sprendimas“ 

Kęstutis Trakšelys 

33. ,,Vokalo specifika skirtinguose amžiaus 

tarpsniuose“ 

Aušra Niparavičienė, 

mokytoja ekspertė 

34. 8 val. ,,Pamokos planavimas pagal atnaujintas 

bendrąsias programas ir standartizuotas mokinių 

kompetencijų vertinimas“ 

Vincas Tamašauskas; 

mokytojas ekspertas 

35. ,,Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės 

ugdymo procese“ 

Edita Kazlauskienė, Redutė 

Klimašauskienė 

36. ,,Netradicinio ugdymo galimybės pradinėse 

klasėse“ 

Dalia Urbonienė 

37. ,,Mokinių kūrybiškumo ugdymas ir tarpdalykiniai 

ryšiai IT pamokose, dirbant pagal atnaujintas PU 

programas“ 

Aušra Žylienė, mokytoja 

metodininkė 

38. ,,Problemos sprendimo projektavimas ir 

organizavimas kuriant besimokančią mokyklą“ 

,,Šaltinio“ pagrindinės 

mokyklos BMT komanda 

39. ,,Stiprios komandos formavimas“ Lidija Laurinčiukienė 

40. ,,Problemos sprendimo projektavimas ir 

organizavimas kuriant besimokančią mokyklą“ 

Baltrušaičių pagrindinės 

mokyklos BMT komanda 

41. ,,Aplinkos tyrimai gamtoje“ 

 

Vitalija Kalašinskienė, Jūratė 

Orlovienė, mokytojos 

ekspertės 

42. ,,Geografijos mokymo ir papildomos mokymo Sigita Dijokienė, mokytoja 



priemonės, dirbant pagal atnaujintas PUBP“ ekspertė 

43. 18 val. ,,Microsoft IKT mokymai ,,Microsoft 

įrankiai ir programos švietimui“ 

Sigita Macienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


