
2022 M.   KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Va-

landų 

skai-

čius 

Programą pateikęs 

asmuo (-ys) 

1. ,,Besiruošiant atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimui“ 

40 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos direktorė 

2. ,,Baltos lentos, ,,Onenote“ ir ,,Tasks“ 

įrankių naudojimas Teams aplinkoje“ 

40 Irena Ambrozienė, 

Tauragės ,,Aušros“ 

progimnazijos mokytoja 

metodininkė 

3. ,,Pagalbos teikimo savižudybės ir savęs 

žalojimo atvejais praktiniai aspektai“ 

40 psichologė Valija Šap, 

prof. Nida Žemaitienė 

4. ,,Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas, kaip 

dirbti su ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos priemonių 

rinkiniais?“ 

40 Lina Nevardauskienė, 

Tauragės l/d ,,Kodėlčius“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Milana 

Beišienė, Tauragės l/d 

,,Kodėlčius“ mokytoja 

metodininkė 

5. ,,Keramika Lietuvoje ir Tauragės krašte“ 6 Dainius Strazdas, Irena ir 

Vilius Šliuželiai, Gintaras 

Cemnalianskis, 

Mindaugas Turolevičius, 

Renata Kilinskaitė, 

Vydmantas Vertelis 

6.  ,,Akademinių pasiekimų ir asmeninės 

rūgties dermė pamokoje taikant savivaldį 

ir personalizuotą mokymąsi“ 

40 prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė, doc. dr. 

Ramutė Gaučaitė 

7. ,,Šiuolaikinės technologijos ugdymo 

procese“ 

40 Rita Katauskienė, Rasa 

Šliažienė, Rasa 

Skrodenienė, Jolanta 

Kiūdienė, Gintarė 

Kolesnikova- Tauragės 

SMC mokytoj 

8. ,,Inovatyvūs mokymo(si) būdai“ 40 Jovita Starkutė, visuminio 

šeimos ugdymosi 

akademijos ,,Family Lab 

Academy“ įkūrėja, 

edukologė, švietimo 

konsultantė švietimo 

organizacijos kultūros, 

bendradarbiavimo ir 

veiklos efektyvumo 

klausimais 



9. ,,Sėkmingų darbo metodų taikymas 

ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčius mokinius“ 

40 Vaida Abromavičienė, 

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazijos 

logopedė 

10. ,,Pedagogų veiklos galimybės plėtojant 

vaiko individualios pažangos kultūrą 

mokykloje“ 

40 Vijolyta Bivainienė, 

Tauragės ,,Šaltinio 

progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Vilma Kačiušė, 

Tauragės ,,Šaltinio 

progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Asta 

Biknerienė, Tauragės 

,,Šaltinio progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

11. ,,Mokyklos vadovo lyderystė: menas 

paauginti save ir kitus“ 

40 doc. dr. Gintautas 

Cibulskas, KTU 

12. ,,Šilalės krašto istorija, kultūrinis ir 

kulinarinis paveldas“ 

6 Ramutė Ruikienė, 

Tauragės PRC gimnazijos 

skyriaus vedėja 

13. ,,Pažintis su Kėdainių krašto istorija ir 

kultūra“ 

6 Ilona Sausienė, Tauragės 

Jovarų pagrindinės 

mokyklos mokytoja 

metodininkė 

14. ,,Motyvacija ir savimotyvacija – 

veiklumui, kūrybiškumui, pozityviam ir 

kolektyvo mikroklimatui. Psichologinio 

imuniteto ABC 

40 Lidija Laurinčiukienė, 

Danguolė Kraskauskienė 

15. ,,Edukacijos atminties institucijose“ 6 Renata Jančiauskienė, 

Tauragės krašto 

muziejaus ,,Santaka“ 

Kultūros-edukacijų 

skyriaus vedėja 

16. ,,Kėdainių miesto istorinis, kultūrinis 

paveldas ir efektyvus bendravimo ir 

bendradarbiavimo stiprinimas“ 

8 Lina Trijonienė, Tauragės 

Žalgirių gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

17. „Latvijos neformaliojo švietimo sistema. 

Regioninių neformaliojo švietimo įstaigų 

veiklos specifika bei  pasiekimai 

įtraukiajame ugdyme ir edukacinių erdvių 

tobulinime“ 

8 Jelgavos vaikų ir jaunimo 

kūrybos  namų ,,Junda” 

direktorė  ir  direktorės 

pavaduotoja 

18.  ,,Vaikų ir suaugusiųjų, atvykusių iš 

Ukrainos, mokymas“ 

6 Ritonija Galkauskienė, 

Tauragės Jovarų pagr. m-

klos mokytoja 



metodininkė, Kristina 

Nevelkienė, SMC 

mokytoja metodininkė 

19. „Kūrybiškas ir personalizuotas kiekvieno 

mokinio ugdymas – įtraukiojo ugdymo 

sėkmė“ 

6 prof.akad.habil.dr. 

Vytautas Gudonis 

20. Dronų konstravimo ir programavimo 

mokymai „NeoLab: Skrajūnas“ 

8 VŠĮ ,,Tavo robotas” 

komanda 

21. ,,Mokytojas, mokinys, tėvai – jų sąlytis ir 

rezultatas“ 

40 Dalė Daiva 

Gasparavičiūtė, Prienų r. 

Skriaudžių pagrindinės 

mokyklos psichologė, 

sveikatos psichologė, 

trauminių patirčių 

specialistė; Živilė 

Čapienė, (mokyt. 

metodininkė, Zenonas 

Šimkus,  mokyt. 

metodininkas, Rima 

Ramonienė, mokyt. 

ekspertė, Angelė 

Alšauskienė, mokyt. 

metodininkė, Dalia 

Navikienė, mokyt. 

metodininkė 

22. „Žaismė ir atradimai: tyrinėjimu paremta 

kūrybinė veikla, kontekstų kūrimas, 

įtraukaus ugdymo organizavimas“ 

40 dr. Eglė Krivickaitė- 

Leišienė, Sonata 

Latvėnaitė-Kričenienė, 

VDU 

23. ,,Laukiam Kalėdų kartu“ 6 Rasa Leškienė, Tauragės 

,,Versmės“ gimnazijos 

mokytoja metodininkė 

24. ,,Komandos sutelktumas taikant 

,,Asmenybės Lego“ metodą“ 

6 Inesa Siutilienė, Tauragės 

,,Šaltinio“ progimnazijos 

mokytoja metodininkė, 

Jolanta Daugalienė, 

Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazijos psichologė 

25. Programa lietuvių kalbos mokymo (si) 

programa trečiųjų šalių piliečiams 

132 Kristina Nevelkienė, 

Tauragės SMC mokytoja 

metodininkė 

26. „Įtraukusis ugdymas kiekvieno vaiko 

sėkmei“ 

40 Elmyra Jurkšaitienė, 

Tauragės Tarailių 

progimnazijos direktorė 

 

 

 


