
2019 M.   KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Va-

landų 

skai-

čius 

Programą pateikęs 

asmuo (-ys) 

1. ,,Socialinių emocinių kompetencijų 

lavinimas mokykloje mokytojo ir mokinio 

sėkmei“ 

8 Reda Kunickienė, 

Raseinių rajono švietimo 

pagalbos tarnybos 

direktorė 

2. ,,Koliažo technikos interpretacijos dailės 

pamokose“ 

6 Vida Karbauskienė, 

Tauragės ,,Aušros“ 

progimnazijos ir Tauragės 

moksleivių kūrybos 

centro dailės mokytoja 

ekspertė 

3. „From topic to task in the language 

classroom ( nuo temos iki užduoties)“ 

6 Oxford University Press 

atstovės Jolanta 

Petronienė ir Miglė 

Ogorodnikovienė 

4. „Kūno kultūros pamoka 

priešmokykliniame ir pradiniame 

ugdyme: žaidimai „FOR FUN“ sporto 

salėje“ 

6 doc. dr. Laima 

Trinkūnienė, Lietuvos 

sporto universitetas, 

Sveikatos, fizinio ir 

socialinio ugdymo 

katedra 

5. „Sėkminga dorinio ugdymo pamoka“ 6 Inga Kuuzeorg-

Petrikonienė, Jonavos 

Jeronimo Ralio 

gimnazijos mokytoja 

ekspertė 

6. „Skaitymo skatinimas: problemos, 

patirtis, idėjos“ 

6 Jorūnė Klėtkienė, Rasa 

Dulaitienė, Teresė 

Norkienė, Tauragės 

„Šaltinio“ progimnazijos 

mokytojos metodininkės 

7. ,,Pedagogų emocinio intelekto ugdymas“ 24 Vaida Mačiulienė, PPT 

psichologė 

8. „Nuo mokytojo centre link mokinio“ 6 Doc. dr. Nerijus Pačėsa, 

akademijos „Baltic 

Talents“ vadovas 

9. „Sutrikusios klausos vaikas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ 

6 Anita Juščiutė, Tauragės 

PPT surdopedagogė 

10. „Mokyklos vaiko gerovės komisijos narių 

supažindinimas su ankstyvosios 

intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. 

8 Vaida Mačiulienė, 

Tauragės PPT psichologė 



tėvystės įrankiu“ 

11. „Braižymo ir projektavimo programų 

taikymas įgyvendinant technologinio 

ugdymo programas“ 

6 Kęstutis Bakutis, 

Raseinių Prezidento Jono 

Žemaičio g. technologijų 

mokytojas ekspertas 

12. „Sėkmingos pamokos virsmas: struktūros 

modeliavimo, aktyvių veiklų 

organizavimo, pažangą skatinančio 

grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika“ 

6 Vincas Tamašauskas, 

Šiaulių Didždvario g. 

mokytojas ekspertas 

13. „Dokumentų valdymas ir administracinė 

kalba“ 

6 doc. dr. Vida Navickienė, 

VGTU Edukacinių 

kompetencijų grupė 

14. „10 būdų kūrybingam raidžių ir skaičių 

mokymuisi“ 

6 Ilona Bakšė-

Bumblauskienė, 

programų ir projektų 

autorė bei lektorė, 

leidyklos UAB „Jūsų 

Flintas“ edukacinio 

žurnalo „Kutis“ vyr. 

redaktorė 

15. „Netradicinės piešimo technikos „Kūryba 

prasideda tada, kai baigiasi kalba“ 

6 Virginija Deksnienė, 

Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

16. „Pažangios Lean vadybos ir telkiančios 

lyderystės įtaka: kaip dėl prastų ugdymo 

rezultatų su uždarymo grėsme susidūrusi 

mokykla tapo viena iš 10 geriausių 

Danijoje“ 

6 Povl Erik Wolff (Danija) 

ir dr. Modestas Gelbūda, 

AB Baltijos lyderystės 

ugdymo institutas 

17. „Kalbinis ir dalykinis bibliotekininko 

raštingumas“ 

6 Gintarė Kulbeckienė, 

Šiaulių valstybinės 

kolegijos lektorė, dr. 

Jurgita Macienė, Šiaulių 

valstybinės kolegijos 

docentė 

18.  ,,Įtraukus ir motyvuojantis ugdymas“ 6 Doc. dr. Nerijus Pačėsa, 

akademijos „Baltic 

Talents“ vadovas 

19. „Inovatyvūs  lietuvių kalbos mokymosi 

metodai: tradicijos ir modernumo dermė“ 

6 Ramunė Galdikienė, 

Klaipėdos „Aukuro“ g.  

mok. eksp.; Laima 

Kaupienė, Klaipėdos 

„Aukuro“ g. mok. met 

20. „Teaching and Learning with Confidence.  

Mokymas ir mokymasis su pasitikėjimu" 

6 Irena Navickienė, 

Lietuvos kalbų pedagogų 

asociacijos 



viceprezidentė, Sorosh 

International House 

lektorė 

21. „Muzikos ugdymo pagrindai – 

profesionalumo link“ 

6 Biruta Vaišienė 

Klaipėdos S.Šimkaus 

konservatorijos mok. 

eksp., koncertmeisterė 

eksp., Skaistė Čilinskaitė 

Klaipėdos S.Šimkaus 

konservatorijos mok. 

met., Rima Ramonienė 

Klaipėdos S.Šimkaus 

konservatorijos mok. 

eksp.,  Zenonas Šimkus 

Klaipėdos S.Šimkaus 

konservatorijos  

mokytojas 

22. „Katalikų tikybos 6 klasės pamokų, 

integruotų su informacinėmis 

technologijomis, planų  pristatymas“ 

12 Margarita Petrauskaitė, 

Telšių vysk. katechetikos 

c. metodininkė, Skuodo r. 

Mosėdžio g. mok. met.; 

Jurgita Skurdelienė, 

Šilalės r. Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus g. 

mok. met.; Vytas Jonikas, 

Šilalės r. Laukuvos 

Norberto Vėliaus g. 

mokytojas,IT mok. met. 

23. „Kaip išmokyti mokinius mąstyti ir spręsti 

problemas“ 

6 psichologas, soc. m. dr. 

Tomas Lagūnavičius, 

Kauno jaunimo mokyklos 

direktorius, Kauno 

suaugusiųjų mokymo 

centro direktorius 

24.  Spec. pedagogikos ir spec. psichologijos 

kursai 

60 Janina Urnikienė, Šiaulių 

PPT direktorė, 

psichologė, Eugenija 

Jakimavičienė, Šiaulių 

PPT logopedė ekspertė 

25. „Mokinio įgalinimas pamokoje“ 6 Rūta Gudmonaitė, 

Primum Esse mokymų 

konsultantė, ISM vadybos 

magistrė 

26. „Velykų belaukiant“ 6 Tauragės „Versmės“ g. 

mokytojos  Rasa 

Leškienė, Jolita Ječienė, 



Gitana Budginienė ir 

Milda Valantiejūtė 

27. „Naujausios maisto gamybos 

technologijos ir biotechnologijos“ 

6 Vijolė Bradauskienė, 

Klaipėdos valstybinės 

kolegijos Maisto 

technologijų katedros 

vedėja 

28.  „Vaikų ir jaunimo sveikatos bei fizinio 

aktyvumo aktualijos: ką privalome žinoti? 

6 dr. Simona Pajaujienė, 

LSU dėstytoja 

29. „Kaip elgtis su agresyviais, 

hiperaktyviais, nerimaujančiais, 

autistiškais vaikais ir paaugliais švietimo 

įstaigoje“ 

6 psichologas, soc. m. dr. 

Tomas Lagūnavičius, 

Kauno jaunimo mokyklos 

direktorius, Kauno 

suaugusiųjų mokymo 

centro direktorius 

30. „Kūrybiškos inovacijos ugdant šiuolaikinį 

vaiką“ 

6 Aušra Eristi, Tauragės l/ 

d „Ąžuoliukas“ logopedė 

metodininkė 

31. „Auklėtojo padėjėjo vaidmuo ugdant 

vaikus“ 

12 psichologas, soc. m. dr. 

Tomas Lagūnavičius, 

Kauno jaunimo mokyklos 

direktorius, Kauno 

suaugusiųjų mokymo 

centro direktorius 

32. „Netradicinis fizinis aktyvumas“ 6 Vytautas Kenstavičius, 

Skaudvilės gimnazijos 

mokytojas ekspertas 

33. „Interaktyviosios IT dirbtuvės su 

edukaciniais robotukais“ 

6 Projektų vadovė Rūta 

Kairytė ,projektų 

vadovas, Tomas Čerba, 

UAB „Biznio mašinų 

kompanija“ 

34. „Ugdymo įrankiai, skatinantys mokinių 

pažangos ūgtį ir raštingumą“ 

6 Vitalija Dziuričienė, 

Panevėžio „Vyturio“ 

progimnazijos direktorė 

35. „Formuojamasis vertinimas pasiekimams 

ir pažangai“ 

6 Šiaulių universiteto 

Edukologijos ir 

psichologijos k. doc. dr. 

Ramutė Gaučaitė ir prof. 

dr. Aušra Kazlauskienė 

36. Anglų kalbos mokymai 25 Janina Pukelienė, 

Tauragės Žalgirių 

gimnazijos anglų kalbos 

mokytoja ekspertė 

37. „Stresas, psichologinis skausmas ir 

savižala“ 

8 Prof. dr. Nida Žemaitienė, 

LSMU,  ir psichologė 



Valija Šap 

38. „Inovatyvūs garsų tarimo mokymo būdai“ 6 Stasė Vilkienė, Klaipėdos 

universiteto dėstytoja, l/ d 

„Eglutė“ logopedė 

ekspertė 

39. „Kokių naujovių į mokyklą atneša 

integruotas ugdymas?“ 

6 dr. Saulius Žukas, Rita 

Mikelionytė 

40. „Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokymas(is) 5–10 klasėse: integravimo 

galimybės, atidaus skaitymo ir rašymo 

gebėjimų ugdymas“ 

6 Nijolė Toleikytė, „Baltų 

lankų“ vadovėliai  

projektų vadovė, Vytauto 

Didžiojo universiteto 

Švietimo akademijos 

lektorė 

41. „Pamokos ir kita ugdomoji veikla 

netradicinėje aplinkoje“ 

6 Marija Gustaitienė, 

Kauno ,,Aušros“ g. 

mokytoja ekspertė 

42. ,,Neformalaus švietimo organizavimas 

Tauragės moksleivių kūrybos centre: 

tradicijos ir inovacijos“ 

6 Jolanta Kazlauskienė, 

Indrė Petraitienė, Indrė 

Mockaitienė- Tauragės 

MKC darbuotojos 

43. „Kūrybingas mokymo įrankių 

panaudojimas įvairių dalykų pamokose“ 

6 Tauragės Žalgirių g. 

mokytojos metodininkės 

Gintarė Kolesnikova, 

Vaida Jucien 

44. „Garso architektūra“ 6 Vladas Dieninis – 

Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos 

koncertmeisteris, 

Armantas Gečiauskas – 

performansistas, 

Gintautas Rožė – 

gitaristas, Pijus Džiugas 

Meižis, Paulius Burakas – 

muzikos kūrėjas ir 

atlikėjas, garso 

režisierius, garso efektų 

operatorius 

45. „Netradicinės erdvės ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

8 Tauragės r. Gaurės 

pagrindinės mokyklos 

mokytojos metodininkė 

Regina Černauskienė, 

vyr. mokytojos Sonata 

Gestautienė, Daiva 

Eičienė 

46. „Saviraiškos lavinimo svarba skatinant 

mokinių kūrybiškumą“ 

6 Audra Paulauskienė, 

Tauragės „Šaltinio“ 



progimnazijos mokytoja 

ekspertė 

47. „Įrankiai ir galimybės kaip elgtis su 

sunkaus elgesio mokiniais“ 

6 SPPC psichologijos 

skyriaus vadovė Sigita 

Kemerienė ir psichologė 

Renata Mazūrienė 

48. ,,Emociškai sveika aplinka šeimoje ir 

mokykloje“ 

6 Evaldas Karmaza, 

psichologas 

49. ,,Dvarų kultūra Užnemunėje. Zyplių 

dvaras“ 

8 Jolanta Butkienė, 

Tauragės Jovarų 

pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja 

50. ,,Pasivaikščiojimai Smetonų keliais“ 8 Laima Eskienė, Tauragės 

,,Versmės: gimnazijos 

mokytoja metodininkė 

51. ,,Žuvies kelias“ 6 Rita Krasauskienė, Sigita 

Polienė, Tauragės 

Žalgirių gimnazijos 

mokytojos metodininkės 

52. ,,Žemaitijos sostinės žymiosios vietos“ 6 Jolanta Šermukšnienė, 

Džiuljeta Vaitkevičienė, 

Tarailių progimnazijos 

mokytojos metodininkės 

53. ,,Žemaitijos istorinis, kultūrinis ir 

kulinarinis paveldas“ 

6 Ramutė Ruikienė, 

Tauragės profesinio 

rengimo centro 

Gimnazijos skyriaus 

vedėja 

54. „Akademinių pasiekimų ir asmeninės 

ūgties dermė pamokoje taikant savivaldų 

ir personalizuotą mokymąsi“ 

6 Prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė, ŠU ir doc. 

dr. Ramutė Gaučaitė 

55. „Geresnės ugdymo kokybės link – tėvai 

kaip ugdymosi partneriai“ 

6 Psichologė Silva 

Markuckienė 

56. ,,Rudenėjančios gamtos etiudai“ 8 Jurgita Navickienė, 

Tauragės MKC dailės 

mokytoja ekspertė, Vida 

Karbauskienė, Tauragės 

MKC ir ,,Aušros“ 

progimnazijos dailės 

mokytoja ekspertė, Jolita 

Ogintaitė, Tauragės MKC 

dailės mokytoja 

metodininkė 

57. ,,Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis“ 6 dr. Natalija Norvilė, 

MRU 

58. ,,Mokymo priemonės ,,Bendraukime 6 Toma Jokubaitienė, 



paveikslėliais“ taikymo galimybės vaiko, 

turinčio autizmo spektro sutrikimą, 

ugdymo (si) procese“ 

Šiaulių specialiojo 

ugdymo centro VŠĮ 

,,Kokodukas” specialioji 

pedagogė, logopedė,  ir 

dr. Margarita Jurevičienė, 

Šiaulių ,,Ringuvos” 

specialiosios mokyklos 

specialioji pedagogė 

metodininkė 

59. „Vaikų su ASS probleminio elgesio 

valdymo metodai“ 

6 Virginija Juškevičiūtė, 

taikomosios elgesio 

analizės konsultantė 

60. „ Patyriminis ugdymas kaip naujos vaikų 

kartos metodas“ 

6 Saulė Paulikienė, 

Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

61. ,,Žingsnis link sėkmingos eTwinning 

projektinės veiklos“ 

6 Laineda Zakarienė, 

Tauragės „ Šaltinio“ 

progimnazijos vyr. 

mokytoja 

62. „Kelias  į kiekvieno mokinio sėkmę: 

iššūkiai ir galimybės, ugdant SUP 

turinčius vaikus“ 

6 Vaidas Arvasevičius, 

sertifikuotas kūno 

psichoterapeutas, 

LMNŠC karjeros 

konsultantas 

63. „Individualios mokinių pažangos 

stebėjimo, pokyčių fiksavimo bei 

matematikos pasiekimų vertinimo 

pamokose praktika, siekiant mokinių 

geresnių mokymo (si) rezultatų“ 

6 Vincas Tamašauskas, 

matematikos mokytojas 

ekspertas, švietimo 

konsultantas (mokytojų 

praktinės veiklos 

vertintojas) 

64. ,,Apverstas klasės modelis: kaip vaikai 

gali pamėgti namų darbus“ 

6 Lukas Benevičius, 

švietimo konsultantas, 

inovatorius 

65. ,,Pamoka bus įdomesnė: aktyvūs mokymo 

(si) metodai rusų kalbos pamokose“ 

6 dr. Natalija Lytovchenko, 

VŠĮ Klaipėdos 

,,Vaivorykštės tako“ 

gimnazija 

66. „Kompetencijų tobulinimas taikant IKT 

mokymo(si) priemones ugdymo procese“ 

12 Aušra Žylienė, Tauragės 

„Versmės“ g. mokytoja 

metodininkė 

67.  ,,Nepilnamečių smurto (agresijos) 

valdymas ir prevencija“ 

6 Psichologas, soc. m. dr. 

Tomas Lagūnavičius, 

Kauno jaunimo mokyklos 

direktorius, Kauno 



suaugusiųjų mokymo 

centro direktorius 

68. „Dokumentų valdymo pokyčiai nuo 2020 

m. sausio 1 d., teisės aktų projektai ir jų 

įgyvendinimas. Asmens duomenų 

apsaugos teisės principų taikymas įstaigos 

dokumentų valdyme“ 

6 Rasa Rockinienė, MB 

„Ramios investicijos“ 

direktorė 

69. ,,Gamtamokslinio ugdymo iššūkiai: 

naujos kartos inovatorių ugdymas“ 

6 doc. dr. Violeta Šlekienė, 

ŠU Mokymo ir 

mokymosi inovacijų 

centro vyriausioji mokslo 

darbuotoja 

70. „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimas (validavimas)“ 

6 Vitalija Jančauskienė, 

Jovarų pagr. m-klos 

pavaduotoja, profesijos 

vyr.mokytoja, Tauragės 

SMC bibliotekininkė; 

Lina Gedgaudienė, 

Klaipėdos suaugusiųjų g. 

vyr. mokytoja; Marius 

Surplys, Šilutės jaunimo 

ir suaugusiųjų mokymo 

centro direktorius 

71. „Emocijų raiška pasitelkiant kūrybinį 

procesą“ 

6 Psichologė, LSMU dailės 

terapijos programos 

magistro studijų studentė 

Laura Molčankinaitė 

72. „Pasirodymas scenoje: pasiruošimas, 

užduotys ir iššūkiai“ 

6 Lina Krėpštaitė, Kauno 

Juozo Naujalio muzikos 

g. koncertmeisterė, 

Ramunė Bandzaitytė, 

Kauno Juozo Naujalio 

muzikos g. smuiko 

mokytoja ekspertė 

73. „Mokyklinio teatro veikla: patirtis, 

problemos, perspektyvos“ 

8 Dr. Jūratė Grigaitienė, 

KU 

74. ,,Kalėdų belaukiant“ 6 Rasa Leškienė, Jolita 

Ječienė, Tauragės 

,,Versmės“ g. mokytojos 

metodininkės, Gitana 

Budginienė, Tauragės 

,,Versmės“ g. ir Jovarų 

pagrindinės mokyklos 

mokytoja metodininkė, 

Milda Valantiejūtė, 

Tauragės ,,Versmės“ 



gimnazijos neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

75. ,,Vaikų savireguliacijos ugdymas 

pasitelkiant žaidimus“ 

6 psichologė Eglė 

Gudelienė 

76. ,, Sėkminga kalbos sutrikimų prevencija 

ankstyvajame amžiuje“ 

6 Aušra Eristi, Tauragės l/ 

d „Ąžuoliukas“ logopedė 

77. ,,Simuliaciniai žaidimai ugdomojoje 

veikloje“ 

6 Lukas Benevičius, 

švietimo konsultantas, 

inovatorius 

78. „Žmogaus ego būsenų žinojimas – kelias į 

sėkmingą bendravimą“ 

6 Dalia Klumbienė, 

psichologė, VšĮ Meno 

psichologijos centro 

įkūrėja. Jolita 

Skirpstaitienė, mokytoja 

metodininkė, švietimo 

vadybos magistrė, 

sertifikuota Points of You 

lektorė 

79. „ Patyriminis ugdymas - naujos vaikų 

kartos ugdymo metodas“ 

12 Saulė Paulikienė, 

Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

80. „Pamokos studija“ ir mokytojų 

grįžtamasis ryšys vienas kitam“ 

6 Eglė Daunienė, VU 

Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų  instituto 

dėstytoja 

81. „Mokinių pasiekimų ir pažangos 

į(si)vertinimas“ 

6 Vitalija Dziuričienė, 

Panevėžio „Vyturio“ 

progimnazijos direktorė 

82. „Kūrybiškos ugdymo priemonės ir jų 

panaudojimas“ 

6 Agnė Trusevičienė, MB 

„Margumynas“ direktorė 

 


