
2017 M.   KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  

 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas Va-
landų 
skai-
čius 

Programą pateikęs 
asmuo (-ys) 

1. ,,Mokytojo veiklos vertinimas ir duomenų 
panaudojimas mokytojo veiklai tobulinti“ 

6 Jelizaveta Tumlovskaja, 
NMVA Mokyklų 
įsivertinimo skyriaus 
metodininkė 

2. ,,Mobiliųjų įrenginių galimybės ugdymo 
procese“ 

6 Stasė Riškienė, Kuršėnų 
Pavenčių mokyklos anglų 
kalbos mokytoja ekspertė 

3. ,,Matematikos pamoka: šiuolaikiniai 
vertinimo įrankiai“ 

6 doc. dr. Viktorija 
Sičiūnienė 

4. ,,Tekstų valdymas: skaitymo ir rašymo 
strategijos“ 

6 Jūratė Litvinaitė, Vilniaus 
Vytauto Didžiojo 
gimnazijos istorijos 
mokytoja ekspertė 

5. ,,Funkcinių judesių vertinimas“ 6 Darius Dzimidas, 
sanatorijos ,,Eglė“ 
kineziterapeutas 

6. ,,Odos ir polimerinio molio duetas“ 6 Audra Paulauskienė, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos 
technologijų mokytoja 
ekspertė, Rasa Leškienė, 
Tauragės ,,Versmės“ 
gimnazijos technologijų 
mokytoja metodininkė 

7. ,,Švietimo įstaigų elektroninių dokumentų 
valdymo aktualijos, praktika, esminiai 
aspektai. Dokumentų valdymo sistema 
IDAMAS“ 

6 Rasa Rockinienė 

8. ,,Kūrybinių darbų rašymas ir vertinimas 
pradinėje mokykloje“ 

6 doc. dr. Danguolė 
Kalesnikienė (LEU) 

9. ,,Kokiu saiku seikėsite, tokiu ir jums bus 
atseikėta( Mt 7,2)“ 

6 Danutė Kratukienė, 
Šiaulių vyskupijos 
Katechetikos centro 
vadovė, Šiaulių Juliaus 
Janonio gimnazijos 
tikybos mokytoja 
ekspertė 

10. Anglų kalbos tobulinimo kursai 30 Andželina Jurkienė, Lina 
Trumpaitienė, Tauragės 
PRC anglų kalbos 



mokytojos metodininkės 
11. ,,Rajono folklorinių šokių varžytuvių 

,,Kelk kojeles tonke“ repertuaro 
mokymas“ 

6 Alma Rumšienė, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos 
choreografijos mokytoja 
metodininkė 

12. ,,Brandos darbas: pagrindiniai pricipai ir 
įgyvendinimas“ 

6 Rima Tamošiūnienė, 
Šiaulių Didždvario 
gimnazijos Tarptautinio 
bakalaureato skyriaus 
vedėja 

13. ,,Kūrybos žingsniai besirengiant PUPP ir 
VBE rašiniui. Darbų analizė“ 

6 Nijolė Černauskienė, 
Vilkaviškio raj. Kybartų 
Kristijono Donelaičio 
gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja 
metodininkė 

14. ,,Grūdinimasis – žingsnis sveikatos link“ 6 Marija Pukelytė, 
Tauragės VRCM 
,,Pušelė“ auklėtoja 
metodininkė 

15. ,,Brandos darbo ir jo aprašo rengimo 
metodinės rekomendacijos“ 

6 Rima Tamošiūnienė, 
Šiaulių Didždvario 
gimnazijos Tarptautinio 
bakalaureato skyriaus 
vedėja; Audronė 
Saldauskienė, Šiaulių 
Didždvario gimnazijos 
lietuvių kalbos ir 
socialinių mokslų 
skyriaus vedėja 

16. ,,Pamokos kokybės kriterijai“ 6 dr. Daiva Jakavonytė – 
Staškuvienė ( LEU) 

17. ,,Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimo modelio taikymas 
pagal atnaujintą rodiklių sistemą“ 

6 Skaudvilės gimnazijos 
lektorių komanda 

18. ,,Projekto metodas integruotame anglų 
kalbos ir geografijos mokyme“ 

6 Jūratė Orlovienė, 
Tauragės ,,Versmės“ 
gimnazijos geografijos 
mokytoja ekspertė, 
Ingrida Vaičienė, 
Tauragės ,,Versmės“ 
gimnazijos anglų kalbos 
mokytoja 

19. ,,Jaunųjų šaulių ugdymas pagal Vlado 
Putvinskio – Pūtvio priesakus“ 

6 Eglė Ramanauskaitė, 
psichologė 



20. ,,Vadybiniai sprendimai adaptuojant 
atnaujintą Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rodiklių sistemą 
ikimokyklinėje įstaigoje“ 

6 doc. dr. Jūratė 
Valuckienė, Šiaulių 
universiteto Vadybos 
katedra 

21. ,,Naujoji valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų apmokėjimo tvarka“ 

6 Vida Šeduikytė, Vilniaus 
kooperacijos kolegijos 
vyr. buhalterė, lektorė 

22. ,,Sistemos ,,Mano dienynas“ galimybės, 
funkcijos ir praktinis modulių valdymas“ 

6 Irena Ambrozienė, 
Tauragės MKC IT 
mokytoja metodininkė 

23. ,,Grįžtamasis ryšys ir kaip jį organizuoti“ 6 doc. dr. Ramutė Gaučaitė, 
prof. dr. Aušra 
Kazlauskienė 

24. ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
sistema mokykloje“ 

6 Audronė Šarskuvienė, 
mokytoja ekspertė, 
vadovaujančioji išorės 
vertintoja 

25. ,,Netinkamo mokinių elgesio šalinimo 
psichologiniai ypatumai: patyčios, 
drausmė, atsakomybė, tėvai“ 

6 Ramunė Murauskienė, 
psichologė 

26. ,,Reformacijai – 500“ 6 Mindaugas Dikšaitis, 
kunigas 

27. ,,Tarpasmeninių santykių gilinimas“ 6 Lilija Vitkauskienė, 
psichologė, VŠĮ 
,,Individualaus augimo 
centras“ direktorė 

28. ,,Anglų kalbos mokymo naujovės“ 6 Tatjana Kriliuvienė, 
Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazijos anglų 
kalbos mokytoja ekspertė 

29. ,,Badmintono žaidimo elementų taikymas 
kūno kultūros pamokose“ 

6 Jonas Šileris, Tauragės 
sporto mokyklos 
badmintono treneris 

30. ,,Kūrybingumas edukacijoje“ 6 Ilona Bumblauskienė, 
leidyklos UAB ,,Jūsų 
Flintas“ edukacinių 
žurnalų ,,Nykštukas“ ir 
,,Kutis“ vyr. redaktorė 

31. ,,Skaitmeninių mokymo priemonių 
naudojimas SUP mokinių ugdyme“ 

6 Irena Launikaitienė, 
Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro surdopedagogė, IT 
mokytoja metodininkė, 
skaitmeninių priemonių 
naudojimo ugdyme 
konsultantė 



32. ,,Metodinių žaidimų įgalinimas 
neformalaus švietimo procese“ 

6 Indrė Janavičiūtė, 
Tauragės moksleivių 
kūrybos centro 
metodininkė, Tauragės 
rajono moksleivių 
draugijos ,,Asorti“ 
koordinatorė 

33. ,,Matematikos pamoka įvairių poreikių 
mokinimas (9 – 12 klasės)“ 

6 Daiva Riukienė, Šiaulių J. 
Janonio gimnazijos 
matematikos mokytoja 
ekspertė, Irena Šukienė, 
Šiaulių S. Daukanto 
gimnazijos matematikos 
mokytoja ekspertė 

34. ,,Agresijos valdymas ir prevencija“ 6 Aušra Macaitė, Tarailių 
progimnazijos psichologė 

35. ,,Vaikų emocinio intelekto ugdymas 
pamokoje“ 

6 Eglė Ramanauskaitė, 
Tauragės Martyno 
Mažvydo progimnazijos 
psichologė 

36. ,,Iššūkiai mokytojui šiuolaikinėje 
mokykloje“ 

6 Jūratė Bortkevičienė, 
UAB ,,Galimybių 
Arsenalas“ verslo 
konsultantė 

37. ,,Pažangių IKT taikymas pamokoje“ 6 Norbertas Airošius, 
Neringos gimnazijos IT 
mokytojas metodininkas, 
sertifikuotas švietimo 
lyderystės konsultantas 

38. ,,Smurtas prieš vaikus, kaip jį atpažinti“ 6 Linas Slušnys, vaikų 
psichiatras, 
psichoterapeutas 

39. ,,Turiningas, kūrybiškas ir įdomus 
pasirengimas mokyklai“ 

6 Aida Makutėnienė, 
Vilniaus l/ d ,,Krivūlė“ 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė ekspertė, 
priešmokyklinės ugdymo 
priemonės ,,Katino 
dienos“ skaitmeninės 
knygos pedagogams 
rengėja 

40. ,,Be sienų tarp dalykų“ 6 Rasa Vilutienė, Šiaulių 
centro pradinės mokyklos 
mokytoja metodininkė, 
Saulius Vilutis, Šiaulių 
centro pradinės mokyklos 



direktoriaus pavaduotojas 
41. ,,Spinduliuotė ir radiacinė sauga“ 6 Agnė Prušinskaitė, 

Radiacinės saugos centro 
Radiacinių avarijų 
valdymo ir mokymo 
skyriaus vyr. specialistė, 
Paulius Ruželė, 
Radiacinės saugos centro 
Radiacinių avarijų 
valdymo ir mokymo 
skyriaus vyr. specialistas 

42. ,,Interaktyvus mokytojų tobulėjimas“ 6 Irena Navickienė, 
Lietuvos kalbos pedagogų 
asociacijos 
viceprezidentė, LEU 
PKTI Kalbų mokymo 
centro vedėja, anglų 
kalbos lektorė – 
konsultantė 

43. ,,Brandos darbas: programa, struktūra, 
vykdymo instrukcija bei vertinimo 
kriterijai“ 

6 Sonata Jončienė, Pagėgių 
savivaldybės Vilkyškių 
Johaneso Bobrovskio 
gimnazijos istorijos 
mokytoja metodininkė 

44. ,,Netradiciniai užsienio (rusų) kalbos 
mokymo metodai“ 

6 Rasvita Jankauskienė, 
Tauragės ,,Versmės“ 
gimnazijos rusų kalbos 
mokytoja metodininkė 

45. ,,Kai jaunimas nieko nenori – kaip 
motyvuoti mokytis?“ 

6 Evaldas Karmaza, 
psichologas 

46. ,,Žaidžiame ir mokomės“ 6 Lilija Nikelienė, Tauragės 
VRCM ,,Pušelė“ 
logopedė metodininkė 

47. ,,Tinklinis kūno kultūros pamokose“ 6 Rokas Aukštkalnis, 
Klaipėdos tinklinio 
asociacijos treneris 

48. ,,Teisinis Vaiko gerovės komisijos veiklos 
kontekstas“ 

6 Snaiguolė Eglė Kuosienė, 
soc. pedagogė 
metodininkė 

49. ,,Praktinis naujojo  Darbo kodekso 
taikymas“ 

6 Vida Šeduikytė, Vilniaus 
kooperacijos kolegijos 
lektorė 

50. ,,Tėvai mokykloje“ 6 Rita Goleckienė, Vida 
Petrauskienė, Raseinių 
Viktoro Petkaus 
pagrindinės mokyklos 



pradinių klasių mokytojos 
metodininkės, Asta 
Linkienė, Raseinių 
Viktoro Petkaus 
pagrindinės mokyklos 
logopedė, specialioji 
pedagogė metodininkė 

51. ,,Vaikų emociniai poreikiai ir kaip į juos 
atsiliepti“ 

6 Žalgirių gimnazijos 
psichologė Ina 
Kalvanienė 

52. ,,Prekybos žmonėmis grėsmės ir pagalbos 
būdai“ 

6 soc. darbuotoja Žaneta 
Morkūnaitė (Kovos su 
prekyba žmonėmis ir 
išnaudojimu centras), soc. 
darbuotoja Žavinta 
Širvydaitė (Kovos su 
prekyba žmonėmis ir 
išnaudojimu centras) 

53. ,,Pasirengimo matematikos VBE 
ypatumai ir užduočių analizė pagal 
tematiką“ 

6 Nijolė Pasičnikienė, 
Tauragės ,,Versmės“ 
gimnazijos mokytoja 
metodininkė, Gražina 
Zaukevičienė, Tauragės 
,,Versmės“ gimnazijos 
mokytoja metodininkė, 
Vida Kasputienė, Batakių 
pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja, 
Emilija Asačiovienė, 
Tauragės Žalgirių 
gimnazijos mokytoja 
metodininkė 

54. ,,Kaip efektyviai lavinti emocinį 
intelektą“ 

6 psichologas, soc. mokslų 
dr. Tomas Lagūnavičius, 
Kauno jaunimo mokyklos 
direktorius, Kauno 
suaugusiųjų mokymo 
centro direktorius 

55. ,,Efektyvus profesinis bendravimas. Kaip 
bendrauti su ,,sunkiu“ klientu“ 

6 dr. Kęstutis Trakšelys, 
Klaipėdos universiteto 
Tęstinių studijų instituto 
Andragogikos katedros 
mokslo darbuotojas 

56. ,,Tradicijų ir inovacijų dermė 
neformaliojo švietimo procese“ 

6 Skaidra Karalienė, 
Gargždų vaikų ir jaunimo 
laisvalaikio centro 



direktorė, Rita Dirgėlaitė, 
Gargždų vaikų ir jaunimo 
laisvalaikio centro 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

57. ,,Klasikinė lietuviška muzika. Istorija, 
stilistika, atlikimo ypatumai“ 

6 Algirdas Petraitis, 
Tauragės muzikos 
mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas, mokytojas 
metodininkas, Vaiva 
Bartušienė, Tauragės 
muzikos mokyklos 
mokytoja metodininkė 

58. ,,Įgalinančios edukacinės aplinkos 
kūrimas vaiko, turinčio autizmo spektro 
sutrikimą, ugdymo (si) procese“ 

6 Margarita Jurevičienė, 
Šiaulių ,,Ringuvos“ spec. 
mokyklos spec. pedagogė 
metodininkė, Toma 
Jokubaitienė, VŠĮ 
,,Kokodukas“ vadovė, 
spec. pedagogė 

59. ,,Mokinio individualios pažangos 
stebėjimo sistema“ 

6 Margarita Pavilionienė, 
Šiaulių universiteto 
Edukologijos fakulteto 
Ugdymo sistemų katedros 
asistentė, Šiaulių raj. 
Meškuičių gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

60. ,,Darbas su specialiųjų poreikių vaikais“ 6 Vaida Abromavičienė, 
Tauragės Tarailių 
progimnazijos mokytoja 
metodininkė 

61. ,,Socialinės ir komunikavimo 
kompetencijų svarba ankstyvajame 
amžiuje“ 

12 UPC lektoriai 

62. ,,Integruotos dailės – technologijų 
pamokos: galimybės, patirtis, pasiekimai“ 

6 Vida Karbauskienė, 
Tauragės ,,Aušros“ 
progimnazijos dailės 
mokytoja ekspertė, Loreta 
Kivilienė, Tauragės 
,,Aušros“ progimnazijos 
technologijų vyr. 
mokytoja 

63. ,,Struktūruoto ugdymo strategijos, dirbant 
su vaikais, turinčiais autizmo spektro 
sutrikimų“ 

6 Vaida Abromavičienė, 
Tarailių progimnazijos 
mokytoja metodininkė, 



Lina Visockienė, 
Tauragės PPT vyr. spec. 
pedagogė, Neringa 
Juščiuvienė, Jovarų 
pagrindinės mokyklos 
spec. pedagogė 
metodininkė 

64. ,,Reformacijai – 500“ 12 kunigas Mindaugas 
Dikšaitis, Švietimo ir 
mokslo ministerijos 
viceministras Gražvydas 
Kazakevičius 

65. ,,Darbas su vaikais, turinčiais elgesio 
sunkumų“ 

6 Evaldas Karmaza, 
Psichodramos ir 
ekspresyviosios terapijos 
instituto psichologas 

66. ,,Kaip per žaidimą augti ir pažinti?“ 6 psichologė Ina 
Kalvanienė 

67. ,,Pasirengimas lytiškumo ugdymo 
programos įgyvendinimui mokykloje: 
mokslu grįsta informacija ir 
metodologinės rekomendacijos“ 

22 Vilma Gabrieliūtė, 
direktorė, VŠĮ ,,Įvairovės 
ir edukacijos namai“ 
edukologė, žmogaus 
teisių specialistė 

68. ,,Pedagogų emocinio intelekto ugdymas“ 24 Tauragės PPT psichologė 
Vaida Mačiulienė 

69. ,,Taisyklės ir ribos besimokantiems- nuo 
nurodymų link sutarimų“ 

6 Evaldas Karmaza, 
Psichodramos ir 
ekspresyviosios terapijos 
instituto psichologas 

70. ,,Autizmo spektrą turinčių vaikų kalbos 
ugdymas“ 

6 Vaida Abromavičienė, 
Tarailių progimnazijos 
mokytoja metodininkė, 
Vida Baracevičienė, 
Tauragės PPT logopedė 
ekspertė 

71. ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo su 
šeima praktiniai aspektai“ 

6 psichologė Eglė 
Gudelienė 

72. ,,Virtualios mokymo priemonės ugdymo 
procese“ 

6 Aušra Žylienė, Tauragės 
gimnazijos IT mokytoja 
metodininkė 

 


