
2018 M.   KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  

 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas Va-
landų 
skai-
čius 

Programą pateikęs 
asmuo (-ys) 

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

2. ,,Sunkiosios atletikos treniruočių 
ypatumai, traumų prevencija, 
reabilitacija“ 

6 Virgilijus Kairevičius, 
treneris 

3. ,,Rusų (užsienio) kalbos dėstymo 
metodika: komunikavimo metodai“ 

6 Nina Burygina, KTU 
Vaižganto progimnazijos 
mokytoja metodininkė, 
Ala Kakoškina, Kauno 
Juozo Urbšio katalikiškos 
pagrindinės mokyklos 
mokytoja metodininkė, 
Natalija Žuravliova, 
Kauno ,,Vyturio“ 
gimnazijos mokytoja 
metodininkė 

4. ,,Kaip išlaisvinti savo ir vaikų talentus“ 6 Ilona Bumblauskienė, 
leidyklos UAB ,,Jūsų 
Flintas“ edukacinių 
žurnalų ,,Nykštukas“ ir 
,,Kutis“ vyr. redaktorė 

5. ,,IKT priemonių naudojimas ugdymo 
procese ,,Erasmus+“ KA1 projekto 
,,Išmani mokykla – išmanus mokinys“ 
sklaida“ 

6 Sigita Macienė, Tauragės 
Martyno Mažvydo 
progimnazijos mokytoja 
metodininkė, Lina 
Zobėlienė, Tauragės 
Martyno Mažvydo 
progimnazijos mokytoja 
metodininkė 

6. ,,Šiuolaikiška istorijos pamoka – keturios 
mažos sėkmingos pamokos paslaptys“ 

6 Robertas Ramanauskas, 
Vilniaus Užupio 
gimnazijos istorijos 
mokytojas metodininkas 

7. ,,Mokinių folklorinių šokių varžytuvių 
,,Kelk kojeles tonkę“ repertuaro 
mokymas“ 

6 Alma Rumšienė, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos 
choreografijos (šokio) 
mokytoja metodininkė 

8. ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas 90 
min. modelio dalykų pamokose“ 

6 Lina Trijonienė, Tauragės 
Žalgirių gimnazijos 



direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, Janina 
Pukelienė, Tauragės 
Žalgirių gimnazijos 
mokytoja ekspertė 

9. ,,Asmeninės pažangos matavimas ir 
emocinės saugos kūrimas gimnazijoje“ 

6 Loreta Tamulaitienė, 
Šiaulių Stasio Šalkauskio 
gimnazijos direktorė, 
Jūratė Butkuvienė, 
Šiaulių Stasio Šalkauskio 
gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

10. ,,Bibliotekininkų darbo psichologiniai 
ypatumai“ 

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

11. ,,Samprotaujamasis ir literatūrinis rašinys: 
ko ir kaip mokyti“ 

6 Nijolė Bartašiūnienė, 
Klaipėdos ,,Ąžuolyno“ 
gimnazijos mokytoja 
ekspertė 

12. ,,Santjago de kompostela piligrimų keliai: 
Europos kultūros kelio istorinės ištakos, 
raida, reikšmingumas ir aktualumas“ 

6 dr. Remigijus Oželis, 
Klaipėdos universiteto 
Humanitarinių ir ugdymo 
mokslų fakulteto Jono 
Pauliaus II 
krikščioniškųjų studijų 
centro docentas, 
Klaipėdos licėjaus 
tikybos mokytojas 
ekspertas 

13. ,,Krepšinio ir tinklinio technikos elementų 
mokymasis kūno kultūros pamokose 
kitaip“ 

6 doc. dr. Laima 
Trinkūnienė, LSU 
Sveikatos, fizinio ir 
socialinio ugdymo 
katedra, Oksana 
Smirnovienė, Kauno 
,,Saulės“ gimnazijos 
mokytoja ekspertė, 
Kornelija Balčiūnaitė, 
Kauno ,,Saulės“ 
gimnazijos mokytoja 
ekspertė 

14. ,,Mokinių ruošimas konkursams“ 6 Tomas Altaravičius, 
Tauragės muzikos 
mokyklos mokytojas 



metodininkas 
15. ,,Klasikinių ir šiuolaikinių mokymo 

metodikų dermė atnaujintoje gamtos 
mokslų vadovėlių serijoje Eureka!5-6 
klasėms” 

6 Edvardas Baleišis, 
gamtos mokslų projektų 
vadovas, leidykla 
,,Briedis” 

16. ,,Neformaliojo ugdymo kokybė: kryptys – 
problemos – sprendimai“ 

6 Jolanta Kazlauskienė, 
Tauragės moksleivių 
kūrybos centro direktorė 

17. ,,Vaiko motyvacija mokantis muzikos“ 6 Inga Gylytė, M. K. 
Čiurlionio menų 
mokyklos smuiko 
mokytoja metodininkė, 
M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos mokytojos: 
Inga Vyšniauskaitė 
(fortepijonas) ir Jonė 
Janiukštienė (fleita) 

18. ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimas, individualios pažangos 
stebėsena“ 

6 prof. dr. Daiva 
Jakavonytė – 
Staškuvienė, LEU 
Ugdymo mokslų 
fakultetas Ugdymo 
pagrindų katedra 

19. ,,Aktyvūs mokymo metodai anglų kalbos 
pamokose“ 

6 Miglė Ogorodnikovienė, 
Oxford University Press 
leidyklos atstovė Baltijos 
šalims, mokytoja ekspertė 

20. ,,Mokinių mokėjimo mokytis 
kompetencijos ugdymas, pasiekimų 
vertinimas ir įsivertinimas“ 

6 Rasa Šlajienė, Vilkyškių 
Johaneso Bobrovskio g. 
soc. pedagogė, etikos 
mokytoja 

21. ,,Inovatyvių mokymo/ mokymosi metodų 
taikymas ugdymo procese“ 

28 Gintarė Lošė, 
Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo programos 
,,Atvirais švietimo 
ištekliais grįsta e. 
mokymosi metodika, e. 
mokymosi įrankiai ir 
priemonės ugdymo 
institucijų darbuotojams“ 
dėstytoja 

22. ,, Klasės vadovas. Misija (ne)įmanoma?“ 6 Jurgita Plukienė, 
Radviliškio Lizdeikos g. 
lietuvių kalbos mokytoja 
ekspertė 

23. ,,Pagalba pedagogams ugdant 18 prof. dr. Aušra 



ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikus“ 

Kazlauskienė, ŠU, doc. 
dr. Ramunė Gaučaitė, ŠU 

24. ,,Mozaikos technikos galimybės ugdyme 
ir projektinėje veikloje“ 

6 Vida Karbauskienė, 
Tauragės ,,Aušros“ 
progimnazijos mokytoja 
ekspertė, Jurgita 
Navickienė, Tauragės 
moksleivių kūrybos 
centro mokytoja ekspertė 

25. ,,Emocinis saugumas mokykloje: 
stiprinimas, grėsmių šalinimas, darnos 
kūrimas“ 

6 Ramunė Murauskienė, 
psichologė 

26. ,,Tobulinkime matematikos pamoką. Kaip 
motyvuoti ,,sunkų“ vaiką?“ 

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

27. ,,Informatika pradiniame ugdyme“ 6 Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos mokytojos 
metodininkės: Ingrida 
Lukošienė, Jolanta 
Rimkuvienė, Vilma 
Kačiušė, Ligita 
Tamašauskaitė, Sigita 
Jurgilienė 

28. ,, Tradicijos ir naujovės dabartinėse anglų 
kalbos mokymo priemonėse. DigiBook - 
naujos IT technologijos mokymo procese 
ir darbas su jomis“ 

6 Nijolė Marija Tumė, 
anglų kalbos vyr. 
mokytoja , Express 
Publishing leidyklos 
anglų k. mokytojų 
konsultantė 

29. „Kaip taikyti Europos psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo prevencijos kokybės 
standartus“ 

6 dr.Inga Bankauskienė, 
NTAKD Psichoaktyviųjų 
medž. vartojimo 
prevencijos koordinavimo 
sk. vedėja ir Renata 
Šarkanė, to paties 
skyriaus vyr. specialistė 

30. ,,Pradinių klasių mokinių kalbos ugdymas 
pagal atnaujintą lietuvių kalbos programą 
(galimybės, būdai, priemonės)“ 

6 Gitana Juškienė, 
Kėdainių Juozo 
Paukštelio progimnazijos 
mokytoja metodininkė 

31. ,,Animuotų  ugdymo priemonių kūrimas, 
dirbant su SUP vaikais" 

6 Salvinija Jegelevičienė, 
Kauno l/ d ,,Girinukas 
logopedė ekspertė 



32. ,,Patrauklių IKT priemonių panaudojimas 
ugdymo procese“ 

6 Renata Bernotienė, 
Tauragės raj. Batakių 
pagr. m-klos mokytoja 
metodininkė, Lina 
Čeponienė, Tauragės raj. 
Batakių pagr. m-klos IT 
vyr. mokytoja 

33. ,,Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo taikymas“ 

6 Rasa Rockinienė, 
dokumentų valdymo 
specialistė, teisininkė 

34. ,,Motyvuojantis bendravimas ir 
bendradarbiavimas modernioje 
organizacijoje ir su kitomis 
organizacijomis“ 

6 Lidija Laurinčiukienė, 
žurnalistė, dėstytoja 

35. ,,Per gyvenimą su eTwinning: įtraukiojo 
(inkliuzinio) ugdymo link“ 

6 Nomeda Vykertienė, 
Lauksargių pagrindinės 
mokyklos direktorė, 
Rimutė Banzinienė, SMC 
vokiečių kalbos mokytoja 
metodininkė 

36. ,,Skaitymo ištraukos: 100 idėjų skaitant 
anglų kalba“ 

6 Robin Gingerich, Anglų 
kalbos katedros vedėja 
LCC International 
University 

37. ,,Auginkime gabią ir talentingą 
asmenybę“ 

6 Audra Paulauskienė, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos 
technologijų mokytoja 
ekspertė 

38. ,,Išmaniųjų technologijų galimybės 
ugdymo proceso organizavimui“ 

6 Stasė Riškienė, Kuršėnų 
Pavenčių mokyklos anglų 
kalbos mokytoja ekspertė 

39. ,,Vidinio, emocinio pasaulio paslaptys“ 6 Sandra Leonovienė; 
Tauragės VRCM 
,,Pušelė“ psichologė 

40. ,,Bendradarbiavimo ir partnerystės 
santykių plėtojimas švietimo ir kultūros 
srityse“ 

18 Jovita Miškenienė, 
Tauragės Tarailių 
progimnazijos soc. 
pedagogė 

41. ,,Zanavykų perlai“ 6 ,,Zyplių dvaro ansamblis. 
Sudargo piliakalniai“ 

42. ,,IKT pamokose“ 18 Jūratė Lazdauskienė, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos direktorė, 
Ingrida Lukošienė, 
Vijolyta Bivainienė, Asta 



Biknerienė, Tauragės 
,,Šaltinio“ progimnazijos 
direktoriaus pavaduotojai, 
mokytojos metodininkai 
Jolanta Rimkuvienė, 
Vilma Kačiušė, Nanija 
Bekerienė, Kęstutis 
Masalskis, vyr. mokytoja 
Odeta Jankauskienė 

43. Pažintinė – edukacinė išvyka ,,Zyplių 
dvaro ansamblis. Sudargo piliakalniai“ 

6 Gintarė Kolesnikova, 
Tauragės Žalgirių 
gimnazijos anglų kalbos 
mokytoja metodininkė; 
Rita Miliškevičienė, 
Tauragės ,,Žalgirių 
gimnazijos istorijos 
mokytoja metodininkė 

44. ,,Socialinių ir emocinių kompetencijų 
ugdymas“ 

6 Evaldas Karmaza, 
Psichodramos ir 
ekspresyviosios terapijos 
instituto psichologas 

45. ,,Kaip sutelkti auklėtinius į komandą“ 6 Audronė Marinienė, Inesa 
Siutilienė, Tauragės 
,,Šaltinio“ progimnazijos 
vyr. mokytojos 

46. Konferencija – vebinaras ,,IKT – mokinių 
iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“ 

6 dr. Vilija Lukošiūnienė, 
Arūnas Bėkša (LSŠA) 

47. Pažintinė – edukacinė išvyka ,,Šiauliai 
prieš 100 metų“ 

8 Sigita Polienė, Rita 
Krasauskienė, Tauragės 
Žalgirių gimnazijos 
mokytojos metodininkės 

48. ,,Mokinio elgesio ir psichologinės 
savijautos sąsajos“ 

6 psichologė Valija Šap 

49. ,,Kaip išmokyti mokinius mąstyti ir 
spręsti problemas“ 

6 soc. m. dr. Tomas 
Lagūnavičius, 
psichologas, Kauno 
suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo centro 
direktorius 

50. ,,Septyni efektyvaus mokymosi principai 
arba kaip išmokyti mokinius mokytis“ 

6 dr. doc. Vilija 
Stanišauskienė, KTU 
Socialinių, Humanitarinių 
mokslų ir menų f 

51. ,,Kokoso ir odos duetas“ 6 Audra Paulauskienė, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos mokytoja 



ekspertė, Albinas Šlimas, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos mokytojas 
metodininkas 

52. ,,Ugdymo individualizavimas ir 
diferencijavimas neformaliajame 
švietime“ 

6 Jurgita Navickienė, 
Tauragės moksleivių 
kūrybos centro mokytoja 
ekspertė, Vida 
Karbauskienė, Tauragės 
,,Aušros“ progimnazijos 
ir Tauragės moksleivių 
kūrybos centro mokytoja 
ekspertė 

53. ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių ugdymas pamokose“ 

6 Vaida Abromavičienė, 
Tauragės Tarailių 
progimnazijos mokytoja 
metodininkė 

54. ,,Debesų“ technologijos ir inovatyvios 
pristatymų formos“ 

6 Nanija Bekerienė, 
Tauragės ,,Šaltinio“ 
progimnazijos mokytoja 
metodininkė 

55. ,,Netipiško elgesio vaikai. Galimi 
pagalbos būdai“ 

6 Eglė Gudelienė, 
psichologė, edukologė, 
Kauno JKM dėstytoja 

56. ,Neformaliojo švietimo mokytojo įtaka 
mokinio asmenybės augimui ir 
individualiai pažangai“ 

6 Ona Žukienė, Kauno 
vaikų ir moksleivių 
laisvalaikio rūmų 
direktorė 

57. ,,Patyriminė emocinio intelekto programa 
pedagogams“ 

12 Ina Kalvanienė, Tauragės 
Žalgirių gimnazijos 
psichologė 

58. ,,Skaitmeninio turinio kūrimas ir 
talpinimas virtualioje mokymo (si) 
aplinkoje MOODL‘E“ 

18 Aušra Žylienė, Loreta 
Austrevičienė, Tauragės 
,,Versmės“ gimnazijos 
mokytojos metodininkės 

59. ,,Mokinių individuali pažanga, vertinimas 
ir įsivertinimas“ 

6 Margarita Pavilionienė, 
Šiaulių raj. Pakapės 
pagrindinės mokyklos 
direktorė 

60. ,,Emocinis stabilumas – mikroklimatas“ 6 Vaidas Arvasevičius; 
kūno psichoterapeutas, 
šeimos karjeros, 
gyvenimo būdo 
konsultantas, vedinis 
psichologas 

61. ,,Darbo tarybos. Jų teisės, pareigos, 6 Vida Šeduikytė, Vilniaus 



veiklos organizavimas“ kooperacijos kolegijos 
lektorė 

62. ,,Žmogaus savastis. Unikalumo 
atpažinimas“ 

6 Vaidas Arvasevičius; 
kūno psichoterapeutas, 
šeimos karjeros, 
gyvenimo būdo 
konsultantas, vedinis 
psichologas 

63. ,,Organizacijos ir asmens įvaizdžio 
formavimas“ 

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

64. ,,Mąstymo kompetencija ir jos ugdymas“ 6 Snaiguolė Eglė Kuosienė, 
Socialinio darbo 
magistrė, pedagogė 
metodininkė, dBT trenerė 

65. ,,Paauglių lytiškumo ugdymas ir rengimas 
šeimai. Kaip (ne)kalbėti su mokiniais 
lytiškumo klausimais“ 

6 Doc. dr. Stasė Ustilaitė, 
Vytauto Didžiojo 
universitetas, Švietimo 
akademija 

 


