
2013 M. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Programą pateikęs 

asmuo (-ys) 

1. ,,Metodų panaudojimas skatinant motyvaciją“ prof. dr. Valdonė Indrašienė 

2. ,,Ugdomųjų projektų vieta šiuolaikinėje 

pamokoje: planavimas, organizavimas ir 

vertinimas BP kontekste“ 

Vincas Tamašauskas 

3. ,,Savivaldus mokymas (is), mokymo stiliai“ ,,Šaltinio“ pagr. m-klos 

komanda 

4. ,,Ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas“ 

Audronė Šarskuvienė 

5. ,,Stipriųjų socialinio pedagogo asmenybės 

savybių suvokimas ir atskleidimas praktikoje“ 

Eglė Ramanauskaitė 

6. ,,Darbo su istoriniais šaltiniais metodika 

naudojant IT“ 

Darius Petreikis, mokytojas 

ekspertas 

7. ,,Pasitinkant tarptautinę šokio dieną – 2013“ Vaida Jurgilevičienė, Jolita 

Urbutė 

8. ,,Tarmiško žodžio galia“ Juozas Pabrėža 

9. ,,Muzikos pažinimo kelias, dirbant su nauju 

vadovėliu ,,Vieversys“ (serija ,,Šok“)“ 

I. Bertulienė 

10. ,,Stiklas. Tekstilė. Integravimo galimybės 

mokinių kūryboje“ 

R. ir V. Daužvardžiai 

11. ,,Vaizduotė ir kūryba vaikų literatūroje“ Audra Paulauskienė, Danutė 

Petkuvienė 

12. ,,Mokymosi mokytis strategijos. Aktyvus 

mokymasis: būdai, aplinkos, šaltiniai, 

metodai“ 

,,Šaltinio“ pagr. m-klos 

komanda 

13. ,,Emocinis vaiko intelektas“ Austėja Landsbergienė 

14. ,,Akademinio rašymo gebėjimų ugdymas: esė 

rašymas“ 

doc. dr. Eglė Petronienė 

15. ,,Atnaujintas lietuvių kalbos mokymo 

priemonių komplektas ,,Pupa“ I klasei“ 

Jolanta Skridulienė, mokytoja 

metodininkė, Vilija 

Vyšniauskienė, mokytoja 

metodininkė 

16. ,,Darbas su FOURIER gamtos mokslų 

kompiuterine laboratorija NOV5000“ 

Paulius Arbačiauskas 

17. ,,Aukime kartu. Šiuolaikiniai vaikai“ Virginija Servutienė 

18. ,,VBE vertinimo aktualijos. Vertinimo 

pratybos“ 

Žalgirių lietuvių kalbos 

mokytojos 

19. ,,Šiuolaikinės pamokos aspektai: 

diferencijavimas, vertinimas“ 

Lina Oželytė 

20. ,,Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimo 

tvarka“ 

PPT komanda 

21. ,,Instrumentai mokyklos veiklos kokybei 

įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva)“ 

NMVA konsultantė 

22. ,,Ideas for english classes“ Janina Pukelienė, mokytoja 



metodininkė 

23. ,,Virtuali mokymosi aplinka ir IKT įrankiai 

pradiniam ugdymui“ 

Saulius Vilutis 

24. ,,Etninės kultūros savitumas ir svarba 

gyvenamojoje vietovėje“ 

Elena Bazinienė, Neringa 

Orentienė 

25. ,,Imagine Logo, kad kiekvienas patirtų sėkmę“ Sigita Macienė, mokytoja 

metodininkė 

26. ,,Naujovės ir tradicijos gaminant iš molio“ Gintaras Cemnalianskis 

27. ,,Piešinio analizė, kaip būdas pažinti vaiką“ Marija Pukelytė, auklėtoja 

metodininkė 

28. ,,Motyvavimas ir galimybių suteikimas 

mokymuisi. Mokinių mokymosi veiklos 

stebėsena ir pažangos į(si)vertinimas“ 

,,Šaltinio“ pagr. m-klos 

komanda 

29. ,,Tautos istorija: papročiai ir asmenybės“ Liudvika Burdžiuvienė 

30. ,,Mokinių sveikatos bei saugios kūno kultūros 

įgūdžių ugdymas“ 

Laima Buliuolienė, mokytoja 

metodininkė, Laisvūnė 

Daukšaitė, mokytoja 

metodininkė 

31. ,,Specialiųjų poreikių vaikų pažinimas, 

ugdymas ir socializacija“ 

doc. dr. Regina Giedrienė 

32. ,,Patyčių prevencija mokykloje“ dr. Robertas Povilaitis 

33. ,,Stipriųjų pedagogo profesinių savybių 

suvokimas ir atskleidimas praktikoje“ 

Eglė Ramanauskaitė 

34. ,,Judrieji žaidimai mokykloje su neįprastais 

įrankiais. Judrieji žaidimai mokinių 

bendravimui ir bendradarbiavimui skatinti“ 

Simonas Šeibokas, mokytojas 

metodininkas, Audra 

Vilūnienė, mokytoja ekspertė 

35. ,,Keramikos pradžiamokslis“ Margarita Paukštaitienė, Zita 

Medelienė, Jolita Ogintaitė 

36. ,,Pozityvumo savyje ir realybėje paieška. 

Emocijų valdymo principai“ 

Jaronimas Laucius 

37. ,,Dvikalbis mokymas geografijos pamokose“ Jūratė Orlovienė, mokytoja 

ekspertė, Elmyra Jurkšaitienė, 

mokytoja ekspertė 

38. ,,Gamos, pratimai, ansamblinis muzikavimas – 

raktas į mokinio ugdymo sėkmę“ 

Tamara Prokopovič, Natalija 

Blauberg 

39. ,,Asmeninio ir tarpasmeninių santykių 

kūrimas“ 

Virginija Servutienė 

40. ,,Gabių vaikų netradicinės, novatoriškos ir 

ekologišką požiūrį skatinančios saviraiškos 

ugdymo formos“ 

Audra Paulauskienė 

41. ,,Su naujais 9 ir 10 klasės vadovėliais dirbti 

paprasta, o mokytis – įdomu“ 

Audronė Razmantienė 

42. ,,Antikinis kontekstas mokinių tiriamuosiuose 

darbuose“ 

Audronė Anulienė, mokytoja 

ekspertė 

43. ,,Žemaičių dainos ir žemaitiško dainavimo 

specifika“ 

Rūta Vildžiūnienė 

44. ,,K. Donelaičiui – 300 metų. Karaliaučiaus 

krašto istorijos faktai“ 

Edmundas Mažrimas 

45. ,,Specialiosios pratybos šiuolaikinio mokymo 

kontekste“ 

Neringa Juščiuvienė 



46. ,,Mokinio teisių, pareigų ir atsakomybės 

teisiniai aspektai. Probleminis vaikas mokymo 

įstaigoje: prevencija ir kontrolė. Įstaigos ir jos 

darbuotojų pareigos užtikrinti saugią ir sveiką 

ugdomąją aplinką ribos“ 

Marius Bartninkas 

47. 12 val. neformaliojo muzikinio ugdymo 

kvalifikacijos tobulinimo programa, 

susidedanti iš šių seminarų: 

1. ,,Muzikos mokyklų mokinių mokymosi tąsa 

konservatorijose“ 

2. ,,Muzikos ugdymo pagrindai“ 

 

 

 

Birūta Vaišienė 

Raimundas Arnašius, Kęstutis 

Bliujus 

48. 12 val. rusų kalbos kvalifikacijos tobulinimo 

programa, susidedanti iš šių seminarų: 

1. ,,Rusų kalbos dėstymo naujovės“ 

 

2. ,,eTwinning taikymo galimybės užsienio 

(rusų) kalbos pamokose“ 

 

 

Marija Puzaitė, mokytoja 

ekspertė 

Nomeda Vykertienė, mokytoja 

metodininkė 

49. 18 val. katalikų tikybos kvalifikacijos 

tobulinimo programa, susidedanti iš šių 

seminarų: 

1. ,,Bažnyčia – išganymo ženklas“ 

2. ,,Žemaičių krikšto kelias istoriniu ir 

teologiniu požiūriu“ 

3. ,,Šventas raštas – gyvenimo knyga“ 

 

 

 

kan. Viktoras Ačas 

Janina Bucevičė, mons. 

Rimantas Gudlinkis 

kan. Andriejus Sabaliauskas 

50. 12 val. priešmokyklinio ugdymo  

kvalifikacijos tobulinimo programa, 

susidedanti iš šių seminarų: 

1. ,,Priešmokyklinio ugdymo ypatumai“ 

2.  ,,Kūrybiškumo ugdymas vaikų vaidyboje“ 

(kartu su ikimokyklinio ugdymo auklėtojomis) 

 

 

 

Ilona Šerniuvienė, auklėtoja 

metodininkė 

doc. Vida Kazragytė 

51. 18 val. ikimokyklinio ugdymo  kvalifikacijos 

tobulinimo programa, susidedanti iš šių 

seminarų: 

1. ,,Ikimokyklinio amžiaus vaiko individualių 

gebėjimų tobulinimas“ 

2. ,,Problemiško elgesio vaikų ugdymas“ 

3. ,,Kūrybiškumo ugdymas vaikų vaidyboje“ 

(kartu su priešmokyklinio ugdymo 

auklėtojomis) 

 

 

 

Irena Žemaitytė, auklėtoja 

metodininkė 

Jūratė Švaplėnienė 

doc. Vida Kazragytė 

52. ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ Virginija Servutienė 

53. ,,Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencijos aktualijos bendruomenėje“ 

Mindaugas Karpuška 

54. ,,Aukime kartu. Šiuolaikiniai vaikai“ Virginija Servutienė 

55. ,,Tiriamosios veiklos įvairiose edukacinėse 

erdvėse organizavimas, mokant lietuvių kalbos 

ir literatūros“ 

Audronė Anulienė, mokytoja 

ekspertė, Vitalija Juškevičiūtė, 

mokytoja metodininkė 

56. ,,Kompiuterinės lingvistikos galimybės ir 

praktika gimtosios kalbos ugdymo procese“‘ 

Audronė Anulienė, mokytoja 

ekspertė 

57. ,,Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“ Ina Kalvanienė 

58. ,,Vystymosi psichologijos dėsningumai ir Rasa Butkienė 



ypatumai. Įgūdžiai, kuriuos turi suformuoti 

vaikui mokytojai ir tėvai paauglystės 

laikotarpiu“ 

59. ,,Kultūros centrų strateginė plėtra ir teikiamų 

paslaugų įvairovė“ 

Romas Matulis 

60. ,,Stipriųjų socialinio darbuotojo asmeninių ir 

profesinių savybių atskleidimas ir pritaikymas 

praktikoje“ 

Eglė Ramanauskaitė 

61. ,,Pamokos struktūros kokybė“ Loreta Šernienė 

62. ,,Mažosios Lietuvos istorija, tarmė, amatai“ Reda Švelniūtė, Indrė 

Skablauskaitė, Birutė Servienė 

63. 18 val. katalikų tikybos  kvalifikacijos 

tobulinimo programa, susidedanti iš šių 

seminarų: 

1. ,,Efektyvus laiko planavimas ir darbų 

organizavimas“ 

2. Autorinis Viktoro Ačo seminaras 

3. ,,Nauji keliai į dorinį ugdymą“  

 

 

 

Žilvinas Gelgota 

 

Viktoras Ačas 

V. Lileikienė, D. Misiukonienė 

64. ,,What does it mean to teach a word“ Miglė Ogorodnikovienė 

65. ,,Vaikų mokymas spręsti konfliktus pagal M. 

B. Rosenberg‘o komunikacijos modelį“ 

Eglė Ramanauskaitė 

66. ,,Šokio, sporto ir sveikatingumo konvencija 

2013“ 

Sandra Saikauskaitė, Henrikas 

Underavičius, Joana 

Bartaškienė, Vilija Krūgelienė 

67. ,,Kryptingas pradinio ugdymo pasiekimų 

tikrinimas (testavimas), siekiant gerinti 

vertinimo ir įsivertinimo kokybę“ 

Ligita Tamašauskienė, Jolita 

Girulienė, Giedrė 

Kavaliauskienė 

68. ,,Kaip mes galime prisidėti prie žmogaus ir 

žemės gydymo?“ 

Virgilijus Skirkevičius 

69. 18 val. kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Biblijinė teologija ir krikščioniškoji etika“ 

dr. Charles Evanson, dr. doc. 

Darius Petkūnas 

70. ,,Sėkmingos pamokos receptai“ Audronė Saldauskienė 

71. ,,VBE naujausių vertinimo kriterijų apžvalga“ Vaida Jucienė, Virginija 

Laiudanskienė, mokytojos 

metodininkės 

72. ,,Biotechnologijos. Dabartis ir ateitis“ Vitalija Kalašinskienė, 

mokytoja ekspertė 

73. ,,Tarptautinės eTwinning programos 

galimybės ir idėjos projektams“ 

S. Mažeikienė, N. Vykertienė, 

V. Čiuplytė, A. Grinevičienė 

 

 

 

 

 


