
2012 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Lektorius (-iai) 

1. 18 val. kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Biblijinė teologija ir krikščioniškoji etika“ 2 

seminaras ,,Laiškas galatams (1-6 skyriai)“ 

dr. Charles Evanson, dr. doc. 

Darius Petkūnas 

2. 18 val. kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Biblijinė teologija ir krikščioniškoji etika“ 3 

seminaras ,,Apaštalų darbai“ 

dr. Charles Evanson, dr. doc. 

Darius Petkūnas 

3. ,,Vadovėlis kaip pagrindinė mokymo priemonė 

anglų kalbos pamokose. Vadovėlių vertinimo 

kriterijai“ 

N. Matulaitienė 

4. ,,Tyrimai ir kiti aktyvūs metodai geografijos 

pamokose“ 

Genovaitė Kynė, mokytoja 

metodininkė 

5. ,,Samprotaujamasis ir literatūrinis rašinys“ Nijolė Bartašiūnienė, 

mokytoja ekspertė 

6. ,,Socialinės dramos metodų panaudojimas 

doriniame ugdyme ir etikos pamokose“ 

Vilma Vaicekauskienė 

7. 40 val. nuotoliniai mokymai mokytojų 

kompiuterinio raštingumo edukologinei daliai 

tobulinti 

Ramutė Ruikienė 

8. ,,Netradiciniai mokymo metodai“ Nijolė Pasičnikienė, Žydrūnė 

Juknienė, Gražina 

Zaukevičienė, Vilma 

Sidaraitė, mokytojos 

metodininkės 

9. ,,Realus svajonių darželis, priešmokyklinio 

ugdymo grupė: netrukdome vaikams augti, 

šviečiame vaikų tėvus, telkiame vaikų darželio, 

grupės bendruomenę“ 

Ramunė Želionienė 

10. ,,Mokytojas – lyderis, mokykla – lyderių 

komanda“ 

Lidija Laurinčiukienė 

11. ,,Tinklinis kūno kultūros pamokose“ Rimantas Pacenka 

12. ,,Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas“ Remigijus Masteika 

13. ,,Supažindinimas su logopediniu masažu ir jo 

taikymu šalinant dizatrijas“ 

Eglutė Šliauterienė 

14. ,,Ugdymo turinio planavimas ir optimalus 

mokomosios medžiagos panaudojimas istorijos 

pamokose 7-10 klasėse“ 

dr. M. Tamošaitis, mokytojas 

ekspertas 

15. ,,Informacinių technologijų taikymas matematikos 

pamokose“ 

Roma Greičiūtė, mokytoja 

ekspertė 

16. ,,Tikslingas IKT taikymas pradiniame ugdyme“ Jūratė Lazdauskienė, Ingrida 

Lukošienė, Kęstutis 

Masalskis 

17. 18 val. kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Mokyklos veiklos planavimas. Planavimo 

procedūros ir jų svarba“ 

Lina Oželytė 



18. ,,Dionizo Poškos keliais“ Vitalija Juškevičiūtė, 

mokytoja metodininkė 

19. ,,Tauragės kultūros paveldas – krašto istorijos 

dvasia“ 

Edmundas Mažrimas 

20. ,,Interaktyvios lentos panaudojimas mokant 

chemijos“ 

Gitana Banzinienė, vyr. 

mokytoja 

21. ,,Palaimintasis Jurgis – tikėjimo ugdytojas“ ses. Viktorija Plečkaitytė 

MVS 

22. ,,Mokyklos veiklos išorės vertinimas“ Remigijus Masteika 

23. ,,Darbas su džiazo ir populiariosios muzikos 

vokaliniais ansambliais“ 

Artūras Novikas 

24. ,,IT pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

įgyvendinimas. IT ugdymo XI – XII klasėse 

ypatumai pagal atnaujintas vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas. Mokymo priemonės ir 

metodinės rekomendacijos“ 

Vaidilutė Žukauskienė, 

mokytoja metodininkė 

25. ,,Rašymo mokymas 9-12 klasėse pagal atnaujintas 

BP ir PUPP ir BE reikalavimus“ 

Audronė Anulienė, mokytoja 

ekspertė, Teodora 

Komarienė, mokytoja 

metodininkė 

26. ,,Sutrikusios klausos vaikas bendrojo ugdymo 

įstaigoje: mitai ir realybė“ 

R. Paulauskas, 

otolaringologas, M. Jonaitis, 

klausos protezavimo 

specialistas, A. Juščiutė, 

surdopedagogė, S. 

Žukauskienė, tėvų su 

neprigirdinčiais vaikais 

bendrijos ,,Prasmė“ 

pirmininkė 

27. ,,Emociniai vaikų elgesio sutrikimai ir jų 

korekcija“ 

Vanda Benaitienė 

28. ,,Mobiliųjų įrenginių galimybės ugdant mokinius, 

turinčius specialiųjų ugdimosi poreikių“ 

Staselė Riškienė 

29. ,,IKT taikymas pradiniame ugdyme“ Neringa Juščiuvienė, Nideta 

Kaluževičienė 

30. ,,Dinaminės geometrijos programa“ Rokas Tamošiūnas 

31. ,,Neformaliojo švietimo mokytojo asmenybės 

psichologinis portretas: savęs pažinimas ir 

tobulinimas“ 

I. Petraitienė, I. 

Milušauskaitė 

32. ,,2011 m. vidurinio ugdymo istorijos bendrosios ir 

egzaminų programos: esminių pokyčių analizė bei 

realizavimas leidyklos ,,Briedis“ vadovėliuose ir 

mokymo priemonėse XI ir XII klasėms“ 

Ignas Kapleris 

33. ,,Moksleivių motyvacija. Gebėjimų ugdymas“ Miglė Ogorodnikienė 

34. ,,Asmeninio ir tarpasmeninių santykių kūrimas“ Virginija Servutienė 

35. 18 val. kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Biblijinė teologija ir krikščioniškoji etika“ 1 

seminaras ,,Pasaulio sukūrimas ir eschatologija“ 

dr. Charles Evanson, dr. 

Darius Petkūnas 

 


