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KASDIENYBĖS FILOSOFO PSICHOLOGINĖ TRENIRUOTĖ 

1. Trys bazinės gyvenimo filosofinės koncepcijos ir jų įtaka į gyvenimo kasdienybę 

2. Kaip pasirinkti gyvenimo filosofiją kasdienio gyvenimo praktikoje 

3. Vartotojiškos gyvenimo filosofijos psichologinės treniruotės praktikumas 

4. Tradicinės – religinės gyvenimo filosofijos psichologinės treniruotės praktikumas 

5. Postmodernios gyvenimo filosofijos psichologinės treniruotės praktikumas 

6. Ar galima suderinti įvairias gyvenimo filosofijas kasdienio gyvenimo praktikoje? 

Šis seminaras skirtas suaugusiems žmonėms ir paaugliams, kuriems aktualu gyvenimą praleisti 

prasmingai, o ne gyventi matricoje, kurią jiems sukuria kažkas kitas. Galimybė rinktis gyvenimo filosofiją, 

o ne tik pasiduoti įvairių informacijos šaltinių įtakai, yra viena iš galimybių, nors ir ribotų, įsiasmeninti. 

Šiame seminare susipažinsime su trim bazinėmis gyvenimo koncepcijomis ir daugiau kaip 11 jų variantų, 

kurie padeda surasti prasminę atramą, realizuojant savo potencialą ribotame gyvenimo laike, erdvėje ir 

energijoje. Neužtenka tik norėti, bet reikia ir mokėti realizuoti savo gyvenimo filosofiją. Tam reikalinga 

psichologinė treniruotė. Priklausomai nuo gyvenimo filosofijos turi skirtis ir psichologinė treniruotė. 

Kokia ji turi būti išmoksite šio seminaro metu.  

IŠMOKIMO METODAI MOKANTIS UŽSIENIO KALBOS 

1. Kuo išmokimo metodikos skiriasi nuo mokymo metodikų? 

2. Užsienio kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžių išmokimo metodikos. 

3. Užsienio kalbos supratimo ir kalbėjimo įgūdžių išmokimo metodikos.  

4. Užsienio kalbos mokomosios medžiagos struktūravimo metodikos. 

5. Užsienio kalbos mokomosios medžiagos ilgalaikės išsaugojimo metodikos 

Šis seminaras skirtas užsienio kalbų mokytojams, kurie nori kad jų moksleiviai mokytųsi 

dešimtukais. Šio seminaro metu mokysimės įvairių išmokimo metodų, kurie padeda greitai ir ilgam 

išmokti užsienio kalbą. Atskirai mokysimės supratimo ir kalbėjimo įgūdžius lavinančių metodikų, o taip 

pat skaitymo ir rašymo. Išmoksime įvairių mokomosios medžiagos struktūravimo metodikų, o taip pat 

kaip struktūruotą medžiagą išsaugoti ilgai ir galėti ja aktyviai naudotis įvairiose užsienio kalbos 

vartojimo situacijose.  
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IŠMOKIMO METODAI MOKANTIS KŪRYBIŠKUMO IR KŪRYBINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ 

1. Kuo kūryba skiriasi nuo kreatyvumo? 

2. Išmokimo metodikos, padedančios išmokti kūrybines technologijas. 

3. 225 kūrybiniai metodai. Kaip juos taikyti įvairių pamokų metu. 

4. Kaip išmokyti vaikus atskirti kas yra imitacinė kūryba ir tikroji. 

5. Kaip atrinkti unikalius ir naujus kūrybinius objektus bei reiškinius, sukurtus pamokoje, nuo 

standartinių ir nukopijuotų. 

Šis seminaras skirtas įvairių mokomųjų dalykų mokytojams ir mokiniams. dažnai kalbama, kad 

mokinys turi būti kūrybingas, bet nepasakoma kaip. Kūrybos technologijų reikia išmokti taip pat, kaip ir 

bazinių žinių ir įgūdžių įvairiuose mokomuosiuose dalykuose. Kiekvienas mokomasis dalykas turi savo 

bendrąsias ir specifines kūrybines technologijas, kurių pagalba yra sukuriami kūrybiniai objektai ir 

reiškiniai. Sukurtas objektas ar reiškinys pamokoje nebūtinai gali būti kūrybiškas. Jis gali būti 

standartinis arba nuo kažko nukopijuotas. Kaip sukurti naujus ir unikalius objektus, ir kaip juos atskirti 

nuo standartinių mes ir mokysimės šiame seminare.  

PROFESINĖ EDUKOLOGIJA. KAIP MOKINIUI PADĖTI TAPTI SAVO 

PROFESIJOS MEISTRU 

1. Profesinės edukologijos naujieji pagrindai. 

2. Profesinės edukologijos nauji proceso organizavimo variantai 

3. Profesinės edukologijos turinio naujienos 

4. Profesinės edukologijos išmokimo metodų naujienos 

5. Profesinės edukologijos mokymo formų naujienos 

6. Nestandartinės auklėjimo priemonės profesinės edukologijos rėmuose 

Šis seminaras skirtas profesinių mokyklų, centrų mokytojams ir vadovams, kurie nori sukurti 

unikalų ir išskirtinį mokymosi ir auklėjimo procesą. Šio seminaro metu analizuosime įvairius profesinės 

edukologijos aspektus. Bus pateiktos naujienos kaip galima būtų kitaip organizuoti išmokimo procesą 

mokykloje (centre). Kaip pakeisti ir tobulinti mokymosi turinį, įvairias auklėjimo formas. Pažvelgsime į 

profesinį ugdymą iš įvairių moksleivio gyvenimo strategijų ir pagalvosime kaip jas integruoti ir formuoti 

vientisą moksleivio vaizdą ir elgesį.  
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EDUKOLOGIJOS PRAKTIKUMAS. KASDIENINĖS TECHNOLOGIJOS KLASĖJE 

1. Edukologiniai-psichologiniai praktiniai metodai ugdymo procese. 

2. Edukologiniai- psichologiniai metodai išmokimo procese. 

3. Edukologiniai-psichologiniai metodai auklėjimo procese.  

4. Edukologinės-psichologinės technikos kasdieniniame darbe klasėje.    

Šis seminaras skirtas mokytojams, kurie norėtų išmokti edukologinių-psichologinių metodų, 

kuriuos galėtų panaudoti įvairiose ugdymo proceso dalyse. Edukologinė psichologija gali padėti 

mokytojui dirbti efektyviau tiek išmokimo, tiek ir auklėjimo procese. Daug edukologinių-psichologinių 

metodų galima pritaikyti kasdieniame darbe klasėje vedant įvairių dalykų pamokas.  

IŠMOKIMO METODŲ TAIKYMAS DIRBANT SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ 

TURINČIAIS VAIKAIS 

1. Kaip sąžiningai organizuoti išmokimo procesą specialiųjų poreikių turintiems vaikams? 

2. 33 išmokimo metodai specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

3. Kaip individuliai parinkti išmokimo metodus skirtingų specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

4. Maksimalių galimų mokymosi rezultatų siekimas panaudojant išmokimo metodus.  

Šis seminaras skirtas mokytojams, kurie dirba su spec. poreikių turinčiais vaikais, tėvams, spec. 

pedagogams. Išmokimo metodų yra daugybė. Bet kaip juos pritaikyti konkrečiam vaikui - tai probleminis 

klausimas. Todėl panaudojus pradinio pasiruošimo išmokimui technikas, galima jas pritaikyti 

konkrečiam vaikui. Sekančiame etape reikia sudaryti išmokimo sistemą, kuri padėtų sėkmingai mokytis 

didžiąją dalį mokomųjų dalykų mokykloje. Optimizuota išmokimo metodų sistema sukuria sąlygas siekti 

individualių maksimalių rezultatų kiekvienam specialiųjų poreikių turinčiam vaikui. Kaip tai padaryti, 

mes ir mokysimės šio seminaro metu.  

 

IŠMOKIMO METODAI KŪNO KULTŪROS, TECHNOLOGIJŲ, DAILĖS IR 

MUZIKOS PAMOKOSE 

1. Kaip išmokyti, o ne mokyti pamokose. Penki išmokimo pamokų tipai. 

2. Žinių, mokėjimų ir įgūdžių struktūrinimo metodai kūno kultūros, technologijų, dailės ir muzikos 

pamokose. 

3. 12 bazinių išmokimo metodų kūno kultūros, technologijų, dailės ir muzikos pamokose. 

4. Papildomi išmokimo metodai kūno kultūros, technologijų, dailės ir muzikos pamokose. 
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5. Išmokimo metodų panaudojimas, siekiant aukščiausio meistriškumo kūno kultūros, technologijų, dailės 

ir muzikos pamokose. 

Šis seminaras skirtas kūno kultūros, technologijų, dailės ir muzikos mokytojams, kurie nori greitai ir 

efektyviai išmokyti moksleivius naujų žinių, mokėjimų ir įgūdžių pamokos metu. Dažnai sugaištama daug laiko 

pamokose, mokant bazinių mokėjimų ir įgūdžių, įvairių sporto šakų, dailės technikų, technologinių operacijų ir 

t. t. Išmokimo metodai ir gerai struktūrinta informacija padeda greitai ir efektyviai įgyti bazinius įgūdžius. 

išmokimo metodai išsprendžia neteisingai išmoktų įgūdžių problemą, kas gali būti esminis trikdis, siekiant 

maksimalių rezultatų sporte, kūno kultūroje, muzikoje, dailėje ir t. t. Moksleivis turi mokytis reikiamų 

mokėjimų ir įgūdžių kartą ir iš karto, kad tai netaptų kliūtimi, siekiant mokomojo dalyko maksimalių rezultatų.  

  

MOKINIO FILOSOFINĖ-SOCIALINĖ TRENIRUOTĖ 

1. Mokytojo ir auklėtojo vaidmuo, formuojant mokinio filosofinę-socialinę matricą. 

2. 4 mokinio filosofinės-socialinės matricos ir kaip jas formuoti mokykloje. 

3. 6 mokinio filosofinės-socialinės matricos sudėtinės dalys 

4. 28 metodai, kaip formuoti filosofinę-socialinę matricą mokykloje. 

5. Kaip suderinti mokytojo ir mokinio filosofinę-socialinę matricą, kad mažiau konfliktuoti. 

Šis seminaras skirtas mokytojams, auklėtojams, specialistams ir mokyklos administracijai, kurie 

tiesiogiai ir netiesiogiai formuoja mokinio filosofinę-socialinę matricą.  

Mes turime suvokti, kad realybės ir tiesos nėra. Kiekvienam žmogui yra kryptingai arba mažiau 

kryptingai kuriama  filosofinė-socialinė matrica, kurioje jis gyvena likusį gyvenimą. Filosofinė-socialinė 

matrica daro įtaką mintims, jausmams ir elgesiui. Mokykla ir joje dirbantys darbuotojai daro įtaką 

mokinių besikuriančiai filosofinei-socialinei matricai. Todėl reikia išmokti tą įtaką daryti kryptingai ir 

efektyviai. 

Šio seminaro metu sužinosime, kokios yra pagrindinės 4 mokinio filosofinės-socialinės matricos. 

Išmoksime įvertinti jo 6 sudėtines dalis, o taip pat išmoksime 28 metodais, kaip jai daryti įtaką ir ją keisti.  

Aptarsime, kaip sumažinti konfliktų skaičių, atsirandantį dėl skirtingų mokytojo ir mokinio filosofinių-

socialinių matricų.  

KAIP MOTYVUOTI MOKINIUS MOKYTIS 

1. Mokinių silpnosios vietos ir motyvai, kurie skatina mokytis.  

2. 40 metodų, kaip motyvuoti vaikus mokytis. 

3. Individualios motyvacinės programos moksleiviui kūrimas. 

4. Klasės motyvacinės programos kūrimas. 
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5. Mokyklos lygmens motyvacinės programos kūrimas 

Šis seminaras skirtas mokyklų darbuotojams, kurie sprendžia moksleivių motyvacijos klausimus 

mokykloje. Seminaro metu mes sužinosime per kokias silpnąsias vietas ir motyvus galima motyvuoti 

vaikus mokytis. Išsiaiškinsime kaip motyvuoti vaikus, kurie priklauso įvairiom subkultūrom. Išmoksime 

kurti individualias klasės ir mokyklos lygmens motyvacijos programas, panaudojant 40 įvairių 

motyvacijos metodų.  

 

IŠMOKIMO METODŲ TAIKYMAS DARŽELYJE 

1. Ankstyvasis mokymas (ugdymas) darželyje. Kaip jį padaryti dar efektyvesniu? 

2. Išmokimo metodų taikymo specifiškumas darželyje.  

3. 24 išmokimo metodai, adaptuoti darželyje. 

4. Praktinis išmokimo metodų taikymas kasdieninėje ugdomojoje veikloje darželyje. 

Šiame seminare darželio auklėtojos ir specialistai išmoks efektyvių išmokimo metodų, pritaikytų 

jaunesniojo ir vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikams. Išmokimo metodai padeda efektyviau vykdyti 

ugdymo programą darželyje, nes vaikai per trumpesnį laiką įsisavina žymiai daugiau žinių, mokėjimų ir 

įgūdžių, reikalingų asmeniniame gyvenime. Seminaro metu mokysimės kaip įvairius išmokimo metodus 

pritaikyti įvairiose darželio auklėtinių veiklose.  

 

NLP METODŲ TAIKYMAS MOKYKLOJE 

1. NLP taikymo galimybės auklėjimo ir mokymo procese. 

2. 25 NLP metodai, adaptuoti mokyklinėje veikloje. 

3. NLP metodai, naudojami mokymo procese. Jų panaudojimo programos sudarymas.  

4. NLP metodų naudojimas auklėjimo procese. Jų panaudojimo programos sudarymas.  

Šio seminaro metu mokytojai, psichologai, soc. pedagogai ir kt. galės išmokti 25 NLP metodus, 

adaptuotus mokykloje. Seminaro metu mokysimės sukurti NLP metodų panaudojimo programas 

auklėjimo ir mokymo procese. Seminaro metu praktiškai mokysimės NLP atlikimo technikų.  

 

„LINKSMOSIOS PAMOKOS“. 300 KŪRYBINIŲ ŽAIDIMŲ MOKYKLOJE 

1. „Linksmųjų pamokų“ pravedimas naudojant kūrybinius žaidimus.  

2. Kūrybinių žaidimų naudojimas auklėjimo procese. 
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3. Kūrybinių žaidimų naudojimas mokymo procese. 

4. 300 žaidimų, kuriuos galima panaudoti kasdieninėje mokyklos praktikoje.  

Šis seminaras skirtas mokytojams, auklėtojams ir kitiems specialistams, kurie nori išmokti vesti 

„linksmąsias pamokas“. „Linksmosiose pamokose“ turi būti naudojami kūrybiniai žaidimai. Kaip ir kokius 

žaidimus naudoti mokymo ir auklėjimo procese susipažinsime seminaro metu. Planuojama seminaro 

metu supažindinti su 300 įvairių žaidimų, kurie paįvairina pamokas.  

 

KAIP PADĖTI VAIKUI MOKYTIS, KAD NEREIKĖTŲ MOKĖTI UŽ AUKŠTĄJĮ 

MOKSLĄ 

1. Kaip padėti paruošti medžiagą, kurią reikia įsiminti rytojaus pamokoms? 

2. 20 būdų, kaip vaikui padėti įsiminti reikiamą matematikos, užsienio kalbos, fizikos, istorijos, 

biologijos ir t. t. medžiagas.  

3. 6 būdai, kaip padėti sėkmingai atlikti namų darbus. 

4. Kaip patikrinti tai, ką išmoko mokykloje ir tai pasikartoti namuose, kad neužmirštų iki sekančios 

pamokos.  

Seminaras skirtas mokinių tėvams, kurie nori, kad jų vaikai mokytųsi dešimtukais.  

Dėl įvairiausių priežasčių vaikai mokosi, bet neišmoksta. Todėl jie gauna blogus pažymius. Ką daryti 

tėvams, kad padėtų savo vaikams? Šio seminaro metu tėvai bus mokomi, kaip reikia padėti paruošti 

medžiagą išmokimui, įsiminti norimas formules, užsienio kalbos žodžius, sakinio struktūras, istorines 

datas, literatūrinius pasakojimus ir t. t. Mokysimės kaip padėti vaikui sėkmingai atlikti namų darbus, o 

taip pat prisiminti tai, ką mokėsi praėjus kelioms dienoms po dėstytos pamokos.  

 

DĖMESIO IR VAIZDUOTĖS LAVINIMO PRATIMAI PAMOKOJE 

1. Dėmesys ir vaizduotė – pagrindas išmokimui pamokoje.  

2. Kaip turi keistis pamokos struktūra, kad lavintume dėmesį ir vaizduotę.  

3. Dėmesio lavinimo pratimai pamokoje.  

4. Vaizduotės lavinimo pratimai pamokoje.  

5. Ką daryti mokytojui, kad moksleiviai ilgai išlaikytų dėmesį jo pamokos metu.  

6. Ką daryti mokytojui, kad vaizduotės pagalba moksleiviai geriau ir greičiau įsimintų jo dėstomą 

medžiagą.  

Šis seminaras skirtas mokytojams, kurie siekia efektyviai išmokyti moksleivius pamokos metu ir 

kuo mažiau paliekant namų ruošos namuose. Kad moksleiviai sėkmingai mokytųsi pamokoje, reikia 
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kontroliuojamo jų dėmesio ir vaizduotės. Yra metodikos, kurios padeda greitai sustiprinti mokinių 

dėmesį ir lavinti vaizduotę, kas didina mokymosi tempą įsiminimą ir greitą informacijos atgaminimą 

reikiamu momentu pamokoje ir egzaminų metu. Tai palengvina mokytojo darbo ir mokinio energijos 

sąnaudas. Praktiškai, net ir mažai motyvuotas vaikas gali pradėti mokytis sėkmingai.   

 

SUMANUMO  LAVINIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE  

1. Kaip sumaniai elgtis, atsiradus išorinių aplinkybių spaudimui švietimo įstaigoje. 

2. Kaip sumaniai elgtis, esant klaidoms kritikai ir konfliktams. 

3. Kaip sumaniai elgtis, jeigu keliami per aukšti reikalavimai. 

4. Kaip atstatyti pusiausvyrą, esant moraliniam spaudimui. 

5. 14 metodų grupių, kaip elgtis sumaniai švietimo įstaigoje.  

 

Šis seminaras skirtas mokyklų mokytojams ir darželių auklėtojams. Šio seminaro metu moksime, 

kaip elgtis sumaniai, esant išorės spaudimui. Tai gali būti nepatenkinti tėvai, konfliktuojantys vaikai ir t. t.  

Tam, kad išspręsti įvairias kritines, konfliktines situacijas, reikia greitai ir sumaniai elgtis 

nepabloginus jau ir taip nepalankios situacijos. Mokysimės, kaip atstatyti pusiausvyrą mokymo procese, 

jeigu padarėte klaidas dirbdami su vaikais. Išmoksime 14 grupių įvairiausių metodų, kaip greitai ir 

efektyviai išspręsti problemines situacijas.  

Mokysimės, kaip mokyti auklėtinius sumaniai elgtis papuolus į netikėtas situacijas.  

 

IŠMOKIMO METODAI, O NE MOKYMO METODAI PAMOKOJE  

(Kaip išmokyti, o ne mokyti pamokos metu) 

 

1. Naujausios mokymo sistemos: mokyti išmokti, mokyk kitus ir  t. t. 

2. Mokyti išmokti sistemos kiekvienoje pamokoje. 

3. Mokyti išmokti 12 pagrindinių metodų kalbų pamokose.  

4. Mokyti išmokti 10  pagrindinių metodų tiksliųjų mokslų pamokose. 

5. Mokyti išmokti 10  pagrindinių metodų socialinių mokslų pamokose. 

6. Mokyti išmokti metodai kitų tipo pamokose.  

7. Kaip įdiegti šią mokymo sistemą jūsų mokykloje. 

Šis seminaras mokytojams, administracijai, kurie norėtų pakeisti mokymo procesą taip, kad 

mokiniams būtų lengviau mokytis. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl vaikai nesimoko, nes jie nemoka 

išmokti, dėlto naudoja daug pastangų, ruošdamiesi ir dirbdami pamokose. Tai sukelia nepasitenkinimą, ir 

anksčiau ar vėliau jam nepradeda neužtekti valios pastangų efektyviai mokytis.  
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Naujos mokymo paradigmos skelbia tai, kad esmė yra ne gerai organizuotas mokymo procesas, o 

efektyvus mokymo procesas. Kitaip sakant, turi būti rezultatas. Kas iš to, kad pamoka pravesta gražiai, 

jeigu ji neduoda galutinio išmokimo rezultato? Ieškokime naujų metodų. Todėl šio seminaro metu, 

praktiškai mokysimės, kaip išmokyti išmokti mokinį pamokos metu, o neperkelti išmokimą į namų darbų 

ruošimą. Seminaras praktinis. Visus metodus išbandysite patys.  

 

KAIP SĖKMINGAI PRADĖTI NAUJUS MOKSLO METUS MOKYKLOJE, 

DARŽELYJE 

1. Svarbiausi inovacijų, tobulinimo, planavimo ir įdiegimo darbai rugpjūčio paskutinę savaitę. 

Praktikumas.  

2. Svarbiausi inovacijų, tobulinimo, planavimo ir įdiegimo darbai rugsėjo pirmąsias dvi savaites. 

Praktikumas. 

3. Svarbiausi inovacijų, tobulinimo, planavimo ir įdiegimo darbai rugsėjo paskutines dvi savaites. 

Praktikumas.  

Šis seminaras skirtas mokyklų ir darželių mokytojams, auklėtojams ir vadovams, norintiems 

pradėti naujus mokslo metus inovatyviai, energingai ir efektyviai. Dažnai planai mokymo įstaigų yra 

neįvykdomi dėl to, kad neįvyksta pirmųjų trisdešimties darbo dienų  po atostogų efektas. Todėl labai 

svarbu suplanuoti tikslingus veiksmus visai mokyklos bendruomenei, realizuojant užsibrėžtus tikslus, 

inovacijas ir patobulinimus. Kaip tai padaryti mes ir mokysimės praktiškai šiame seminare.   

 

KAIP IŠMOKYTI VAIKUS MOKYTIS SAVARANKIŠKAI 

1. Kaip vaikui įveikti savo tingėjimą ir pažadų nesilaikymą.  

2. Kaip mokytojams ir tėvams padėti vaikui įveikti tingėjimą ir pažadų nesilaikymą. Praktikumas.  

3. 35 metodikos, kaip vaikui mokytis savarankiškai įvairių mokymosi dalykų sunaudojant 

minimumą energijos. Praktikumas.  

4. Skatinimo mokytis savarankiškai sistemos kūrimas mokykloje. Praktikumas. 

5. Ryšių su visuomene akcijų panaudojimas mokykloje skatinat savarankiškai mokytis.  

Šis seminaras skirtas mokytojams, auklėtojams, mokyklos vadovams, tėvams, kurie nori paskatinti 

vaikus savarankiškai mokytis. Šio seminaro metu išmoksime 35 metodikas, kurių pagalba galima vaiką 

išmokyti savarankiškai mokytis. Mokysimės kurti, skatinti mokytis savarankiškai sistemą mokykloje bei 

naudotis  ryšių su visuomene akcijomis ją propaguojant.  
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KAIP BŪTI IR IŠLIKTI  NUOSTABIU MOKYTOJU? 

1. Išorinės ir vidinės nuostabaus mokytojo sudėtinės dalys. Praktikumas.  

2. Kaip mokytojas gali sukurti savo asmenybės individualų stilių (stilius)? Praktikumas. 

3. Kaip save pateikti mokiniams? Kaip save pozicionuoti mokykloje? Praktikumas. 

4. Kaip pagražinti savo vaidmenis, kuriuos vaidinate mokykloje? Praktikumas. 

5. Septynios įgūdžių grupės, kurios jus padarys visada aktualiais ir įdomiais mokiniams.  

Praktikumas. 

6. Kaip savo charakterio būdą suderinti su užimamo statuso reikalavimais?  Praktikumas.  

Šis seminaras skirtas mokytojams, kurie nori kryptingai formuoti savo stilių ir įvaizdį mokykloje. 

Mokysimės praktiškai suderinti išorinį stilių su vidinėmis kompetencijomis. Praktiškai lavinsime 

septynias įgūdžių grupes, kurios padaro mokytojus aktualiais ir įdomiais mokiniams. Mokysimės derinti 

savo charakterio būdą prie savo užimamo socialinio statuso. Kursime savo įvaizdžio tobulinimo ir 

palaikymo programą.  

MOKYMAS ORIENTUOTAS Į KOMPETENCIJAS  

1. Pagrindinės kompetencijų rūšys, kurios lavinamos mokymo įstaigoje. Praktikumas 

2. Kaip sukurti švietimo įstaigą, kuri savo mokymo programomis lavintų 8 pagrindinių kompetencijų 

grupes. Praktikumas 

3. Kaip turi keistis užsiėmimai, pamokos ir kt., kad jie lavintų 8 kompetencijų grupes. Praktikumas 

4. Efektyvūs 32 kompetencijų lavinimo metodai mokymo įstaigoje ir asmeniniame gyvenime. 

Praktikumas 

 

Seminaras skirtas švietimo įstaigų mokytojams auklėtojams, specialistams, vadovams.  

Šiuo metu tampa aktualu ne tik turėti faktines žinias, bet ir suformuoti 8 rūšių kompetencijas, 

kurios padėtų vaikui adaptuotis realiame gyvenime. Švietimo įstaigos greitai persiorientuodamos į 

mokymo procesą, orientuotą į  kompetencijų lavinimą, gali pritraukti papildomų klientų, kurie siekia ne 

tik žinių, bet ir efektyvumo realiame gyvenime. Seminaro metu mokysimės, kokiais metodais reikėtų 

lavinti pagrindines 32ckomptencijas, reikalingas gerai gyvenimo adaptacijai. Seminaras bus praktinis.  
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SOCIALINIO DARBO NAUJIENOS: KAIP DIRBTI KITAIP 

1. 8 socialiniai žmonių tipai. Kaip jiems sukurti socialinės adaptacijos programas. Praktikumas 

2. Socialinio darbo ritualizacija, kaip padėti dezadaptuotam, niekur nedirbančiam žmogui 

palaikyti ryšį su sociumu, bendruomene. Praktikumas 

3. 98 būdai, kaip padėti žmogui integruotis į bendruomenę. Praktikumas 

4. 16 socialinių vaidmenų, kuriuosi pageidautina išmokti vaidinti dezadaptuotam žmogui. 

Praktikumas  

5. Kaip padaryti, kad nedirbantys žmonės gyventų linksmai, laimingai ir nejaustų depresijos  bei 

nepilnavertiškumo jausmo. Praktikumas 

Seminaras skirtas soc. pedagogams, socialiniams darbuotojams, mokytojams ir kitiems, kuriems 

tenka dirbti ir susitikti su dezadaptuotais, nedirbančiais ir kt. asmenimis.  

Šio seminaro metu praktiškai mokysimės, kaip dirbti su 8 socialiais tipais žmonių ir kaip jiems 

sukurti adaptuotas it veiksmingas programas. Mokysimės paktinių būdų, kaip ritualizuoti jų gyvenimą, 

panaudojant 98 būdus, kad neprarastų ryšio su bendruomene ir sociumu. Išsiaiškinsime, kokių 16 

vaidmenų galėtų atlikti nedirbantys, dezadaptuoti ir kiti žmonės.  

Mokysimės, kaip nedirbantiems žmonėms (savo noru arba dėl aplinkybių) padėti sukurti gyvenimą  

linksmą, prasmingą, kuris nekeltų depresijos ir nepilnavertiškumo jausmo.  

KAIP MOKYTI MOKINIUS MOKYTIS 

1. Mokinio savidisciplinos paprastos priemonės, kaip valdyti laiką ir kitus gyvenimo išteklius. 

2. Kaip struktūruoti ir įsiminti dėstomą medžiagą (9 strategijos) 

3. Kaip išlaikyti ilgai dėmesį mokantis (10 strategijų) 

4. Kaip išmokti greitai skaityti ir konspektuoti medžiagą (8 strategijos) 

5. Kūrybiškumo praktinės metodikos mokykloje (14 metodikų). 

 

Šis seminaras skirtas mokytojams ir mokiniams, kurie siekia sėkmingai mokytis ir mokyti mokykloje.  

Šio seminaro metu mokysimės, kaip mokinius mokyti jūsų dėstomo dalyko, kad jų vidurkis būtų nuolat 

aukštas. Dažnai mokymosi motyvacija krenta ne dėl to, kad dalykas neįdomus arba neįdomiai dėstomas, bet dėl 

to, kad mokinys negali lengvai jo išmokti. Mokytojai ir mokiniai šio seminaro metu išmoks įvairių lengvų 

savidisciplinos, atminties, dėmesio ir kitų metodikų, kurios padės greitai įsisavinti medžiagą. Mokysimės greito 

skaitymo ir medžiagos konspektavimo būdų, kurie padėtų įsisavinti didelius kiekius informacijos.  

Mokysimės kūrybiniu metodikų, kurios padeda mokytojų užduotys padeda atlikti įdomiai, išskirtinai, 

originaliai.  
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Seminaras praktinis, mokysimės konkrečių metodų, kaip mokyti mokinius mokytis, o mokinius, kaip 

sėkmingai savarankiškai mokytis lengvai.  

 

EDUKOLOGINIS TEATRAS. KAIP GERAI SUVAIDINTI SAVO PAMOKĄ 

1. Kaip pamoką paversti geru spektakliu. Praktikumas.  

2. Keturios edukologinio teatro kryptys. Praktikumas. 

3. Šešios sudėtinės pamokos-spektaklio dalys. Praktikumas. 

4. Penkios mokytojo-aktoriaus kompetencijos, kurias reikia lavinti. Praktikumas. 

5. Pamokos-spektaklio struktūra. Praktikumas. 

6. Kaip režisuoti ir repetuoti pamokas-spektaklius. Praktikumas. 

Šis seminaras skirtas mokytojams, auklėtojams ir mokyklų vadovams, kurie nori padaryti savo 

pamokas išskirtines ir įsimintinas.  

Šio seminaro metu mokysimės, kaip pamoką paversti mažu spektakliu, performansu, renginiu, kurį 

įsimintų klasės mokiniais ir auklėtiniai. Mokysimės režisuoti pamokas-spektaklius. Sužinosime, kokie 

reikalingi pamokos komponentai, kad ji būtų įdomi ir efektyvi. Lavinsime įvairius mokytojo-aktoriaus 

įvairias kompetencijas. Mokysimės, kaip repetuoti ir ruoštis pamokai, planuoti tikslines improvizacijas, 

reguliuojant mokinių dalyvavimą ir aktyvumą pamokoje. 

 

NEAUKLĖJANTI EDUKOLOGIJA. KAIP AUKLĖTI NEMORALIZUOJANT 

1. Auklėjimo-neauklėjant sistema. Praktikumas. 

2. Kaip daryti įtaką žmogui, atsižvelgiant į jo centrinės sistemos veiklos ypatumus. Praktikumas. 

3. Keturios poveikio zonos auklėjamo-neauklėjant edukologijos sistemoje. Praktikumas. 

4. Kaip paveikti 12  iracionalių žmogaus veiklos įpročių auklėjimo-neauklėjant procese. 

Praktikumas. 

5. Šešios grupės metodų, kaip auklėti žmogų neauklėjant. Praktikumas. 

Šis seminaras skirtas tėvams, mokytojams, auklėtojams,  mokyklos ir įmonių vadovams.  

Postmodernioje visuomenėje vis sunkiau apibrėžti ir įdiegti moralės normas namuose, darbe, 

mokykloje, darželyje. „Diržo“, „padlaižiavimo“, „papirkinėjimo“ ir kt.  metodai ne visada daro įtaką.  

Šio seminaro metu bus pristatyti metodai, kurie pagrįsti centrinės nervų sistemos veiklos 

ypatumais, žmonių instinktais ir iracionalių mąstymų. Išmoksime šalia tradicinių metodų taikyti ir tuos 

metodus, kurie atrasti evoliucinėje psichologijoje, etnopsichologijoje ir psichofiziologijoje. Mokysimės 

kurti strategines, taktines ir operatyvines poveikio programas klasėje, grupėje ir įmonėje.  
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REALYBĖS EDUKOLOGIJA. KAIP PADARYTI MOKYMO TURINĮ REIKŠMINGĄ 

MOKINIUI 

1. Kaip išmokyti to, ko reikia egzaminams, per tai , kas yra įdomu mokiniams. Praktikumas. 

2. Aštuonios įdomios gyvenimo temos mokiniams. Kaip jas paversti mokyklos mokymo objektais. 

Praktikumas. 

3. Kaip suderinti realų mokinių gyvenimą su akademiniu mokymu mokykloje. Praktikumas. 

4. Aštuonios mokymo formos mokykloje. Leiskime tėvams ir vaikams pasirinkti mokyklai, 

visuomenei naudingus mokymo variantus. Praktikumas. 

5. Realybę atitinkantys praktiniai mokymo metodai, priemonės ir turinys mėnesio, savaitiniuose 

mokymo planuose. 

6. Šešios privalomos pamokos formos realybės edukologijos praktikoje. Praktikumas. 

 

Šis seminaras skirtas mokytojams, auklėtojams, mokyklų vadovams, kurie norėtų įdiegti realybės 

edukologiją, šalia tradicinio akademinio mokymo.  

Šiame seminare mokysitės, šalia tradicinio akademinio mokymo įdiegti septynias realybės 

edukologijos formas, kurios neprieštarauja Lietuvos švietimo įstatymui ir mokymo programoms. 

Mokysimės, kaip organizuoti realybės edukologijos  mokymų formų įdiegimą. Susipažinsime su šešiomis 

privalomomis realybės edukologijos pamokomis. Mokysimės joms ruoštis ir pravesti.  

 

KAIP DIRBTI SU „SUNKIAIS“ ŽMONĖMIS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 

1. Pagrindiniai „sunkių“ žmonių tipai. Praktikumas 

2. Kas slypi už sunkaus elgesio. Praktikumas 

3. Pagrindiniai principai, kaip dirbti su „sunkiais“ žmonėmis. Praktikumas 

4. Darbo metodai su „sunkiais“ žmonėmis švietimo įstaigoje. Praktikumas 

5. Kaip dirbti su atskiromis „sunkių“ žmonių grupėmis: besiskundžiančiais, visažiniais, neigiančiais 

realybę ir kt. Praktikumas 

6. Kaip elgtis su kolegomis ir darbuotojais, kurie nepatenkina jūsų lūkesčių. Praktikumas 

7. Kaip elgtis su agresyviais ir negeranoriškais kolegomis ir darbuotojais. Praktikumas 

Šis seminaras skirtas šveitimo įstaigų darbuotojams ir vadovams, kuriems darbe tenka susidurti su 

problematiškais kolegomis.  
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Šios seminaro metu sužinosime, kokios pagrindinės „sunkių“ žmonių grupės yra švietimo įstaigose. 

Aptarsime pagrindinius principus ir mokysimės įvairių darbo metodų su jais atskirai. Mokysimės, kaip 

reikėtų dirbti su kiekviena „sunkių“ bendradarbių grupe: besiskundžiančiais, agresyviais, nepadoriais ir 

kt.  

COACHINGO METODŲ TAIKYMAS MOKYMO PROCESE 

1. Kaip žmonėms padėti mokytis, naudojant coachingo metodiką. 

2. 8 coachingo metodikos, kurios naudojamos, gerinant mokymo procesą. 

3. 9 coachingo metodikos, gerinančios auklėjimo procesą. 

4. 7 coachingo metodikos, gerinančios bendradarbiavimą klasėje. 

5. Kaip sukurti individualias ir klasės coachingo programas, atsižvelgiant į mokinių, tėvelių ir 

mokyklos administracijos poreikius. 

 

Šis seminaras skirtas visiems mokyklos darbuotojams, kurie norėtų įsisavinti coachingo metodikas, 

padedančias gerinti mokymo ir auklėjimo bei klasės valdymo procesą. Seminaro metu praktiškai 

mokysimės, kaip tas metodikas įvairiose mokymosi situacijose. Kursime individualias ir klasės coachingo 

programas, atsižvelgiant į įvairių mokyklos bendruomenės dalyvių poreikius.  

 

STRESO IR KONFLIKTŲ VALDYMAS MOKYKLOJE 

1. Kas sukelia stresą ir konfliktą mokyklose? Praktikumas. 

2. Kaip numatyti konfliktines ir stresines situacijas mokyklose? Praktikumas. 

3. Konfliktų ir stresų profilaktikos priemonės mokykloje. Praktikumas. 

4. Ką daryti, kai vyksta konfliktas. Veiksmų algoritmai. Praktikumas. 

5. Kaip elgtis po konfliktinės ir/ar stresinės situacijos mokykloje. Praktikumas. 

 

Šis seminaras skirtas mokyklos darbuotojams, kurie papuola į stresines ir konfliktines situacijas, 

bendraujant su mokiniais, jų tėvais, kolegomis ir t. t.  

Šio seminaro metu išmoksime numatyti konfliktines ir stresines situacijas mokykloje, imtis 

profilaktikos priemonių, kad jie nesivystytų ir netaptų problema. Mokysimės, kaip elgtis konfliktinėse ir 

stresinėse situacijose mokykloje, kai jau konfliktas vyksta. Taip pat sudarysime elgesio algoritmus, kurių 

pagalba galima išeiti iš konfliktinių situacijų. Mokysimės, kaip elgtis po konfliktinės situacijos, kad ji  

nepasikartotų ir netaptų „chroniška“.  

Mokymo metodai seminaro metu bus aktyvūs ir praktiniai. Dirbsime individualiai ir grupėse.  

 



14 

 

GABIŲ VAIKŲ MOKYMAS 

1. Gabių vaikų atranka 

2. Darbo su gabiais vaikais formos 

3. Darbo su gabiais vaikais mokymo programos 

4. Darbo su gabiais vaikais mokymo metodai 

5. Darbo su gabiais vaikais efektyvumo analizė 

 

Šis seminaras skirtas mokytojams, mokyklos vadovams, spec. pedagogams, psichologams ir t. t., 

kurie dirba arba norėtų organizuoti darbą su gabiais vaikais.  

Seminaro metu sužinosime, kokias papildomas formas taikyti, dirbant su gabiais vaikais. Taip pat 

kursime programas ir planuosime metodus, kurių pagalba galima dirbti su gabiais vaikais. Sukursime 

vertinimo sistemą, kuri padės analizuoti, kaip efektyviai dirbama su gabiais vaikais.   

 

KAIP MOKYTOJUI IR AUKLĖTOJUI TAPTI PSICHOLOGU. PRAKTINĖ 

PSICHOLOGIJA ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 

1. Mokytojas ir auklėtojas yra psichologai, ne tik dalykininkai. 

2. Psichokorekcinių metodų taikymas užsiėmimų, pamokų ir t. t. metu. 

3.  Psichokorekcinių metodų taikymas auklėtojo darbe. 

4. Psichokorekcinės programos sudarymas klasėje, grupėje. 

5. Įvairių psichokorekcinių mokyklų metodikų taikymas švietimo įstaigose. Praktinis pritaikymas. 

 

Šiuolaikinė mokykla reikalauja ne tik dalykinių darbo, bet ir psichokorekcinių metodų pritaikymų.  

Šio seminaro metu sukursime programą ir mokysimės įvairių psichokorekcinių mokyklų metodų, 

kuriuos galima taikyti švietimo įstaigos veikloje. Mokysimės, kaip pamokos, užsiėmimo metu, šalia 

dėstomų dalykų, taikyti psichokorekcines metodikas, sprendžiant mokinių, ikimokyklinio amžiaus vaikų 

problemas, atsirandančias mokymo(si) auklėjimo procese.  

Seminaras vyks praktiniu būdu, analizuojant konkrečias situacijas ir ieškant įvairių metodikų jas 

išspręsti.  
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SAVIŽUDYBIŲ IR DESTRUKTYVAUS ELGESIO PREVENCIJA MOKYKLOJE 

1. Konstruktyvūs ir destruktyvūs mokinio gyvenimo krizių sprendimo būdai. Praktikumas. 

2. Savižudybė, kaip destruktyvus išeities iš mokinio gyvenimo krizės būdas. Praktikumas. 

3. Savižudžių amžius, asmenybė, elgesio formos. Praktikumas.  

4. Suicidinio elgesio formos. Kaip tai pastebėti? Praktikumas. 

5. Suicidinio elgesio profilaktika. Praktikumas. 

6. Konstruktyvūs išeities iš gyvenimo krizės būdai. Praktikumas. 

7. Kaip bendrauti mokytojui su mokiniu, norinčiu arba bandančiu nusižudyti. Praktikumas.  

 

Šis seminaras skirtas mokytojams, auklėtojams, tėvams, soc. pedagogams, psichologams, kuriems 

tenka susidurti su vaikais, kurie pergyvena gyvenimo įvairiais krizes.  

Seminaro metu mokysimės, kaip pastebėti ruošimosi savižudybei momentą. Analizuosime, kokie 

vaikai yra linkę į savižudybę. Mokysimės, kokių imtis prevencinių priemonių, pokalbių, konsultacijų, kad 

sumažinti savižudybės riziką.  O taip pat mokysimės, kaip dirbti su mokiniais, kurie bandė nusižudyti. 

Taip pat aptarsime veiksmų planą mokykloje, jeigu įvyko savižudybė. Kaip tokioje turėtų elgtis mokyklos 

vadovai, mokytojai, auklėtojai ir kiti specialistai.  

Seminaro metu mokysimės praktinių įgūdžių, kaip elgtis vienose ar kitose situacijose.  

 


