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Mieli švietimo įstaigų vadovai, pedagogai,

Strateginiuose ugdymo tiksluose Europos Sąjungos šalių švietimo sistemo ms akcentuojamas
poreikis pereiti nuo žinių įgijimo svarbos akcentavimo ugdymo procese prie pagrindinių kompetencijų
ugdymo. Lietuvai, tapus Europos Sąjungos nare, švietimo srityje vyksta virsmas: pereinama nuo mokymo
prie mokymosi, vis daugiau mokytojų ge ba ir nori dirbti naujai, išmanyti švietimo kokybės reikalavimus,
keliamus šiuolaikinei mokyklai, taikyti naujus mokymo ir mokymosi metodus, tobulinti savo profesinę
kvalifikaciją.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras parengė programas, kurios padėtų ped agogams įgyti ir
plėtoti savo kompetencijas, užtikrinančias aukštą švietimo kokybę.
Centras stengiasi suteikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, atitinkančias ES
strateginius ugdymo tikslus, siekia, kad kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus
pedagogai aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, plėtotų profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo
patirties sklaidą.
Šiame leidinyje pateikiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro parengtos bendrosios
kvalifikacijos tobulinimo, atestacijų renginių ir edukacinių išvykų, kurių metu vykdoma kvalifikacijos
tobulinimo programa ir įgyjamos, plėtojamos kompetencijos, programos, pagal kurias seminarai bus
vykdomi Centre ir švietimo įstaigose, susirenka ne mažesnės, kaip 25 daly vių grupė. Jei pageidaujate, kad
seminaras vyktų įstaigoje, reikia pateikti paraišką Centro direktorei. Kvalifikacijos tobulinimo renginius
galima apmokėti moksleivio krepšelio arba mokytojų asmeninėmis lėšomis.
Platesnę informaciją programų turinio bei o rganizavimo klausimais teikia programų vadovai
nurodytais telefonais arba elektroniniu paštu.
Kviečiame aktyviai dalyvauti renginiuose.

KPKC direktorė Rasa Bortkevičienė
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VADYBINĖS PROGRAMOS
Kokybės vadybos principų taikymas mokyklos veik loje
(Institucinio lygio programa)
Šiuolaikiniam mokyklos vadovui svarbi vadybos kokybė bei kitų mokykloje vykstančių procesų
bei veiklų kokybė. Nors ši sąvoka, skirtingų švietimo subjektų neretai traktuojama labai skirtingai, vis
dėlto švietimo įstaigų vadovams tenka būti atsakingiems ir atsiskaityti skirtingiems švietimo subjektams
už vadovaujamoje mokykloje vykstančių veiklų kokybę. Kokybės vadyba yra ta vadybos šaka, kurios
principų adaptavimas ir taikymas švietimo įstaigoje galėtų ženkliai padėti vad ovams vykdyti kokybės
užtikrinimo veiklas, jas kontroliuoti ir įvertinti.
Pasibaigus programos vykdymui, programos dalyviai turėtų žinoti kokybės vadybos principus ir
reikalavimus, gebėti juos taikyti savo veikloj užtikrinant įvairių procesų kokybę mokyklo je bei jų
pamatavimą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins švietimo politikos
išmanymo mokyklos vadovo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų. Programai įgyvendinti bus organizuojami du seminarų ciklai,
praktiniai darbai, savarankiškas darbas namuose, grupinių darbų pristatymas bei atsiskaitymas už
savarankiškus darbus.
Programa yra skirta švietimo įstaigų vadovams, švietimo skyrių specialistams , todėl pageidautina,
kad šios programos dalyvia i jau turėtų vadybinio darbo patirtį.
Programos koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. (8-37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt
_______________________________________________
Mokyklos metodinės veiklos valdymas
(Institucinio lygio programa)
Mokykloje kaip vientisoje veiklos sistemoje veikia įvairios grupės, siekiančios savo tikslų. Neretai
jos mokykloje veikia mažai sąveikaudamos arba visai nesąveikaudamos tarpusavyje. Viena iš pagrindinių
tokių veiklų yra metodinė veikla. Metodinė veikla mokykloje tai – veikla ugdymo kokybei užtikrinti ir
gerinti. Tarp daugelio mokykloje veikiančių grupių yra metodinės grupės. Tačiau mokyklų vadovai ir
mokytojai susiduria su problema, kaip visas mokykloje veikiančias grupes sujungti į vientisą sistemą ir
kokia šioje sistemoje yra metodinės veiklos ir metodinių grupių vieta. Kaip organizuoti ir vykdyti šią
veiklą, kad ji padėtų užtikrinti ir gerinti ugdymo kokybę? Kokia funkcija visoje šitoje veikloje tenka
mokytojui, kokia metodinės grupės vadovui? Kaip įvertinti metodinės veiklos dalyvių veiklą?
Šios programos vykdymo metu ir bus akcentuojami atsakymų į p ateiktus probleminius klausimus paieška.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, įgis metodinės veiklos
planavimo, organizavimo, įgyvendinimo, kontrolės ir vertinimo bei įvertinimo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų. Tokia apimtis būtina tam, kad būtų galima išklausyti ne tik
teorines paskaitas, bet ir praktinių užsiėmimų metu b ei individualių užduočių atlikimo metu dalyviai
galėtų praktiškai atlikti veiklas, reflektuoti, pristatyti, dal ytis pasiektais rezultatais.
Programa skirta mokyklų vadovams, pavaduotojams, metodinių grupių vadovams – t.y. vadovams,
kurie yra atsakingi už ugdymo kokybę mokykloje , mokyklos padalinyje, konkrečioje metodinėje grupėje
Programos koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. (8-37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt
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Mokyklos veiklos efektyvumo ir švietimo s ubjektų interesų dermė
(Institucinio lygio programa)
Mokykla, kaip švietimo organizacija – tai gyvas, nuolat tobulėjantis mechanizmas. ES
dokumentuose akcentuojama nuolatinis visa ko tobulinimas. Tobulinimas įmanomas, kai įvertinama
esama padėtis, atliekami matavimai pagal tam tikrus rodiklius. Šio seminaro metu bus analizuojama
efektyvios mokyklos veikla, vadovo darbo efektyvinimas visuotinės kokybės vadybos kontekste,
nustatomi kokybės rodikliai. Šiandienėje mokykloje vadovams svarbu suprasti švietimo or ganizacijos
(mokyklos) efektyvios veiklos galimybę, efektyvius vadovavimo stilius, gebėti derinti švietimo subjektų
interesus, gebėti įsivertinti savo veiklą.
Programos dalyviai, vadovai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins
mokymosi kaip mokytis perkeliamąją (bendrąją) kompetenciją. Įsivertins savo gebėjimą organizuoti savo
mokymąsi individualiai bei grupėje.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – auditorinio darbo, 12 val. – savarankiško darbo).
Savarankiško darbo atsi skaitymas – atsiunčiant užduotį elektroniniu paštu. Atsiuntę užduotį kla usytojai
gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą apie dalyvavimą 6 akad. val. seminare ir atliktą 12 val.
savarankišką darbą; neatsiuntę – apie dalyvavimą 6 akad. val. seminare.
Programa skirtas mokyklų vadovams, jau turintiems praktinės veiklos patirties.
Programos koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. (8-37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt
___________________________________________ ____
Ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui pasirengimo vadovų
atestacijai teisiniai, metodologiniai ir praktiniai aspektai
(Institucinio lygio programa )
Įsigaliojus dokumentams, reglamentuojantiems ugdymo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų
atestacijos tvarką „Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatams“ ,ir patvirtintiems šių
nuostatų pakeitimams, keičiantis reikalavimams, kompete ncijos aplanko rengimo metodikai ir kt., įstaigų
vadovai susiduria su sunkumais re ngiantis atestacijai. Klausimai dėl dokumentų parengimo, sampratos ir
pateikiamų faktų tinkamumo neduoda ramybės daugumai įsta igų vadovų komandų.
Ši programa parengta vadov aujantis šiuo metu galiojančiais Vadovų atestacijos dokumentais,
aktualiais jų pakeitimais. Teorinėje ir praktinėje seminaro dalyje apibendrinami dažniausiai vadovų
pateikiami klausimai, pateikiamos praktinės užduotys turėtų padėti vadovams pasirengti ates tacijai, įgyti
reikiamas atestacijos dokumentų rengimo kompetencijas. Programa padės ugdyti vadovų mokėjimą ir
gebėjimą, pamatyti ir atpažinti savo kaip vadovo, vadovo pavaduotojo asmenines ir institucines
kompetencijas, jų daromo poveikio rezultatus ir pasekmes mokyklos veiklos tobulinimo procesų kokybei.
Seminaro metu bus plėtojami praktiniai įgūdžiai. Programa suteiks progą vadovams pagilinti
vadybines ir švietimo veiklos organizavimo žinias, sudarys galimybes nuodugniai išanalizuoti vadovo
kompetencijos aplanko parengimo ir pristatymo metodiką, kvalifikacijos tobulinimo plano, reikalingų
vadovui formų (3 formos) ir kitų atestacijos dokumentų rengimą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos bendrąsias
kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., savarankiški darbai – 8 val., atliktų namų darbų
pristatymas, jų analizė bei vertinimas – 4 val.).
Programa skirta mokyklos vadovams, vadovų komandoms siekiant g eriau pasirengti atestacijai.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8-37) 32 40 6
el.p.vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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Pokyčių švietimo organizacijoje valdymas
(Institucinio lygio programa )
Pokyčiai išorinėje ir vidinėje švietimo organizacijos aplinkose vyksta nuolatos. Dar daugiau – jie
darosi spartesni. Šie pokyčiai lemia ir pokyčius pačioje švietimo organizacijoje. Šiuolaikinių švietimo
įstaigų vadovams yra būtina pokyčių valdymo kompetencija, nes didžia dalimi jie inicijuoja i r įgyvendina
pokyčius organizacijoje. Tačiau nemaža i pokyčių taip ir lieka neįgyvendinti arba būna įgyvendinti
nevisiškai. Dažnai net tie pokyčiai, kurie, rodos, daug eliui organizacijos darbuotojų yra naudingi, su laukia
pasipriešinimo. Ar galima ir kaip reikia valdyti pokyčius, kad jie teiktų norimą rezultatą?
Šios programos realizavimo metu ir bus akcentuojami atsakymų į pateiktus probleminius klausimus
paieška – t.y., kaip pasiekti, kad suplanuotas pokytis būtų visiškai realizuotas.
Programos dalyviai, vadovai, išklausę teorijos dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins
perkeliamąją pokyčių valdymo mokyklos vadovo kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų. Tokia apimtis būtina tam, kad būtų galima išklausyti ne tik teorines
paskaitas, bet ir praktinių užsiėmimų metu bei individualių užduočių atlikimo metu dalyviai galėtų
praktiškai atlikti veiklas, reflektuoti, pristatyti, dal ytis pasiektais rezultatais .
Programa skirta mokyklų vadovams, pavaduotojams, švietimo skyrių darbuotojams ir ki tiems
vadovams, kurie yra atsakingi už pokyčių įgyvendinimą mokykloje, mokyklos padalinyje, švietimo
sistemoje.
Programos koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. (8-37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt

_______________________________________________

Holistinis mokymasis:
aktyvuoto ir probleminio mokymosi modeliai ugdymo praktikoje
(Institucinio lygio programa)
Mokymasis yra aktyvus konstravimo procesas. Mokiniai turi žinoti, kad jie privalo išmokti tai, ko
mokytojas juos moko, gauti gerą įvertinimą. Tikimasi, kad programos klausytojai gebės:
suprasti mokymosi ypatumus; palyginti mokymą ir mokymąsi; kurti palankią mokymosi aplinką; taikyti
įvairius mokymo metodus ir modelius; analizuoti mokymo/si procesą rem iantis įvairiais kriterijais;
naudoti įvairias mokymo priemones. Suvoks bei gebės taikyti praktikoje probleminio bei aktyvuoto
mokymosi modelius. Parengs savarankišką darbą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėto s mokymo/si proceso
valdymo profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (8 val. – auditorinio darbo, 10 val. – savarankiško darbo).
Programos dalyviai, išklausę 8 akad. val. auditorinio darbo bei atlikę savarankiško darbo užduotį:
parengę projektą „Probleminis mokymasis“ gaus nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimą: 8 val. seminaras ir 10 akad. val. savaraniško darbo. Neatlikę savarankiško darbo, gaus
pažymėjimą apie išklausytą 8 akad. val. seminarą.
Programa skirta įvairių kvalifikacinių kategorijų mokytojams, mokyklų vadovams,
pavaduotojams, skyrių vedėjams, kuruojantiems ugdymo procesą.
Programos koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. (8-37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt
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Komandinio darbo ypatumai pedagogų kolektyvo dalykinėje veikloje:
bendradarbiavimo ugdymas
(Institucinio lygio programa)
Komandinis darbas yra organizacijos vidinės kultūros dalis, kuri skatina bendradarbiavimą. Į
komandinį darbą orientuotoje aplinkoj e, kiekvienas darbuotojas tiki, kad mąstymas ir kūrimas,
planavimas ir sprendimų priėmimas bei užduočių atlikimas geriau atliekami , kai bendradarbiaujama
tarpusavyje. Tokioje aplinkoje žmonės jaučia, kad prisideda prie organizacijos sėkmės. Kadangi
gebėjimas dirbti komandoje daro tiesioginę įtaką organizacijos veiklos sėkm ei, įstaigų kolektyvams
svarbu mokytis bendradarbiauti: būti lankstiems ir gebantiems numatyti ne tik socialinės sąveikos kliūtis,
bet ir būdus tinkamai panaudoti turimą bendrąją b ei specialiąją kompetencijas. Komunikaciniai bei
organizaciniai gebėjimai, konfliktų valdymo įgūdžiai, atsparumo stresui ugdymas, Ego būsenų raiškos
ypatumų tinkamas panaudojimas konkrečioje dalykinėje situacijoje sudarytų palankų psichologinį klimatą
įstaigoje, leistų tinkamai panaudoti kolektyvo žmogiškuosius išteklius. Programos metu bus atliekama
probleminio konkretaus atvejo analizė raštu, naudojant įvairius aktyvius metodus modeliuojamos įvairios
situacijos, reflektuojama.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins bendravimo ir
bendradarbiavimo mokytojo bendrąją kompetenciją.
Programos trukmė – 24 valandos. Ją sudaro teoriniai, praktiniai bei savarankiški darbai.
Programa skirta vadovams, mokyklų komandoms, mokytojams , norintiems giliau pažinti
bendradarbiavimo principais pagrįsto darbo pranašumus ir komandinio darbo kokybę įtakojančius
veiksnius.
Programos koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. (8-37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt

_______________________________________________

Mokyklos strateginio plano rengimas ir įgyvendinimas
(Institucinio lygio programa)
Mokyklos strategiją išreiškia detalus, išsamus, kompleksinis planas pasirinktiems tik slams ir
misijai įgyvendinti. Rengiant strategiją būtinas gebėjimas atlikti mokyklos veiklos analizę, numatyti
organizacijos veiklos tobulinimo kryptį, paskirstyti resursus, taip pat – pritaikyti mokyklą prie ją
supančios aplinkos. Planavimas – ne vienkartinis veiksmas, bet nenutrūkstamas procesas, kurio metu
atsižvelgiama į organizacijos viduje ir aplink ją vykstančius pokyčius. Dabar yra aktualu patobulinti
strateginio plano kūrimo žinias bei gebėjimus, nes prasidėjo naujas strateginių planų kūrimo bei
atnaujinimo etapas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos strateginio planavimo
kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (8 val. – auditorinis darbas, 10 val. – praktiniai ir savarankiški
darbai). Praktinio darbo metu bus nagrinėjamas ir aptariamas parengtas strateginis planas.
Programa skirta mokyklų bendruomenėms .
Programos koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. (8-37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt
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Mokyklos tobulinimas pasitelkiant vertinimą
(Institucinio lygio programa )
Bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenėms didėja poreikis aiškintis vidaus ir išorės audito
klausimus. Ypač tai tapo aktualu, kai Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2007m. balandžio 2d . buvo
patvirtintas išorės audito tvarkos aprašas, o liepos 18 d. – vidaus audito tvarkos aprašas.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (NMVA) parengė programą, kuri pagelbėja pedagogams
ir mokyklų vadovams geriau suprasti naujuosius dokumen tus. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu
mokyklos bendruomenės nariai ieško optimalių būdų, kaip naudingai įsivertinti mokyklos veiklą ir
tikslingai panaudoti išorės audito duomenis, kad vertinimas tarnautų mokytojo, mokinio, mokyklos
veiklos tobulinimui. Programos tikslas – tobulinti organizacijos bei pokyčių valdymo kompetencijas.
Programą sudaro branduolys ir penki specializacijos moduliai: pasirengimas ir platusis auditas,
iliustracijos, duomenų rinkimas, ataskaitos rengimas ir informavimas bei viešiej i ryšiai, strateginis
planavimas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokytojo
bendrąsias ir mokytojo profesines kompetencijas.
Programos trukmė – 6 arba 18 valandų. Mokykla gali pasirinkti seminarą , kurį sudarytų tik
branduolys arba branduolys ir reikalingi moduliai.
Programa skirta vadovams, pavaduotojams, mokyklų komandoms.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61,
el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
_______________________________________________
Informacijos ir komunikacijos vadyba,
mokyklos informacinės sistemos kūrimas ir valdymas
(Institucinio lygio programa )
Informacijos gausa ir dideli jos srautai kelia reikalavimus mokyklų vadovams įgyti naujų įgūdžių
ir gebėjimų valdyti informaciją.
Programos tikslas – ugdyti mokyklų vadovų informacijos valdymo bei komunikacinę
kompetencijas, įgalinančias modernizuoti organizacinę – vadybinę, ugdomąją ir socialinę veik lą, siekiant
mokyklos veiklos kokybės. Tikimasi padėti mokyklų vadovams, tinkamai išnaudojant IKT teikiamas
galimybes, naudotis švietimo valdymo informacinėmis sistemomis tvarkant duomenis, valdant
informacijos srautus, juos panaudojant organizacinės, vady binės, ugdomosios ir socialinės veiklos
kokybės gerinimui ir savo organizacijos informacinės sistemos tobulinimui. Manoma, kad programos
dalyviai gebės plėtoti informacijos sklaidą įstaigos viduje, parengti išorinei komunikacijai skirtą
informaciją, tinkamai įvertinti skleidžiamos informacijos poveikį organizacijai, plėtoti ryšius su išorės
partneriais, sėkmingai kurti įstaigos įvaizdį. Programos metu pateikiama medžiaga suteiks dalyviams
reikiamų žinių apie informacijos bei komunikacijos vadybos esminius r eiškinius, praktinių užsiėmimų
metu bus formuojami programos dalyvių gebėjimai sukurti savo įstaigos duomenų bazes, jas pertvarkyti,
rengti komunikacijai su išore susijusią medžiagą, parengti įstaigą reprezentuojantį pristatymą.
Programos apimtis – 24 valandos (19 val. auditorinio ir 5 val. savarankiško darbo). Tikimasi, kad
dalyviai patobulins informacijos valdymo ir komunikacinę mokyklos vadovo perkeliamąsias
kompetencijas.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Naujausi pakeitimai vadovų atestacijos nuostatuose
LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK –1521 patvirtinti
Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir saviv aldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatai. Pagal nuostatuose numatytą kategorijų
suteikimo tvarką, ketinantis atestuotis vadovas privalo pateikti ir pristatyti ekspertams savo
Kompetencijos aplanką.
Taigi kiekvienas vadovas privalo parengti savo kompetencijos aplanką, vadovo kompetencijos
pagrindimo ir įsivertinimo ataskaitą, t.y. pagal vadybinės veiklos kriterijus atskleisti savo kompetencijos
lygį, jos sudėtines dalis pagrįsti įrodančiais fa ktais, parodyti šių veiklos faktų rezultatus siejant juos su
mokyklos veiklos rezultatais ir pagrindžiant juos dokumentais ar kitais akivaizdžiais įrodymais. Todėl
svarbu padėti vadovams išmokti įsivertinti, atskleisti ir pristatyti savo kompetencijas.
Kadangi vadovų atestacijos nuostatai keitėsi keletą kartų, svarbu padėti vadovams nesusipainioti ir
išaiškinti dokumento pakeitimo esmę bei supažindinti su naujausiais pakeitimais. Tikimasi, kad teorinė
paskaita, diskusijos, praktinės užduotys, atvejų demons travimas ir analizė, darbas grupėse padės
klausytojams parengti vadovo kompetencijos aplankus.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos mokymosi kaip
mokytis perkeliamąją kompetenciją.
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta ugdymo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjams.
Programos koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. (8-37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt

_______________________________________________

Naujovės viešųjų pirkimų organizavime
Aktualu tobulinti švietimo įstaigų vadovų bei pavaduotojų, atsakingų už ūkinę veiklą, viešųjų
pirkimų komisijų narių kompetenciją , taikant Viešųjų pirkimų įstatym o naują redakcją, atliekant
viešuosius pirkimus.
Seminaro metu bus apžvelgta Viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija, viešojo pirkimo principai,
pradžia ir pabaiga, vertės numatymas, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymas, pirkimų, taikant įprastą
komercinę praktiką, vykdymas, tiekėjų kvalifikacijos tikrinimas ir kt. Įstatymo bei poįstatyminių aktų
taikymo tvarka, ypatumai, naujausi pakeitimai organizuojant pirkimus pagal 2008 metais įsigaliojusius
pakeitimus.
Programos dalyviai tobulins mokyklos turto ir lėšų valdymo mokyklos vadovo kompetencija .
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, atsakingiems už ūkinę veiklą, viešųjų
pirkimų komisijų nariams . Jie turi būti susipažinę su Viešųjų pirkimų įstat ymu, turėti praktinės patirties
organizuojant viešuosius pirkimus.
Programos koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel.: (8 -37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt
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Įstaigos veiklos reglamentavimas ir dokumentų kokybė
Šiandienos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje aktualu atskleisti ir išanalizuoti rezultatyvios bei
efektyvios veiklos galimybes ir priežastis, pagrįsti kriterijus ir indikatorius. Programoje bus išsamiai
išnagrinėtas „Kokybės siekimo ciklas“ (analizė, planavim as, įgyvendinimas, vertinimas), aptarti ugdymo
proceso tobulinimui reikalingi dokumentai bei reikalavimai jiems. Seminaro metu įgytos žinios pagelbės
ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokyklų vadovams, pavaduotojams organizuojant bei tobulinant ugdymo
procesą, siekiant kokybiškos veiklos, pokyčių planavime bei valdyme.
Bus atliktas praktinis darbas – išanalizuota ir įvertinta N mokyklos metinė veiklos programa.
Programos dalyviai patobulins ugdymo proceso valdymo mokyklos vadovo kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta ikimokyklinių įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui.
Programos koordinatorė: Aurelija Makūnienė, tel.: (8 -37) 32 40 43, el.p. metodinis@kpkc.lt
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IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLIN IO IR
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS
Projektų kūrimas ir vykdymas besimokančioje organizacijoje
(Institucinio lygio programa)
Kvalifikacinė tobulinimo programa padės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
pasirengti naujiems švietimo politikos i ššūkiams ir juos realizuoti bei stiprins mokymosi visą gyvenimą
įgūdžius. Pagal atviro mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų projekto konkurso sąlygas
numatomas vėlesnis programos metodinės medžiagos skleidimas platesnei auditorijai sustiprintų ir ki tų
pedagogų kompetencijas bei suteiktų pasitikėjimo savo jėgomis.
Tikslas ir uždaviniai – praktiškai taikant projektų metodą (kuriant projektus), padėti pedagog ams
pajusti novatoriško požiūrio į teorijos/praktikos pedagogikoje santykį privalumus. Suteikti analitinio
mąstymo, problemų kėlimo, perspektyvų numatymo įgūdžių. Išmokyti identifikuoti įstaigos kultūros
požymius.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis t obulins mokytojo profesinio
tobulėjimo bei bendrąją tiriamosi os veiklos kompetencijas .
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams .
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt

_______________________________________________

Meno metodas ir jo taikymas ikimokyklinėje įstaigoje
(Institucinio lygio programa)
Pripažįstama, kad yra skirtingi pasaulio pažinimo būdai, pvz., mokslinis, menin is, filosofinis,
religinis (Bižys N., Linkaitytė G., Valiuškevičiūtė A., 1996). Atkreipiame dėmesį, kad meninis pasaulio
pažinimo būdas ir tai, kaip vaikai pažįsta pasaulį, yra tos pačios prigimties. Todėl privalu vaikų ugdymo
procese vadovautis meno metod u.
Stingant informacijos apie meno metodą pedagoginėje literatūroje, pasigendama ir jo įvardijimo
pedagoginėje praktikoje. Kauno ikimokyklinėse įstaigose vaikų meniniam ugdymui skiriama daug
dėmesio, tačiau dažnai meno specialistų, tėvų lūkesčius apvilia m enkavertė meninė kultūra vaikų
darželiuose.
Programos tikslas – apibrėžti meno metodo sampratą, susipažinti ir įvertinti meno metodo taikymo
vaikų darželyje ypatumus , sudaryti galimybę seminaro dalyv iams įvertinti šio metodo taikymo
efektyvumą, pasidalyti Vaikų meninio ugdymo konsultaciniame metodiniame centre sukaupta patirtimi.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, t obulins profesinę mokinių
motyvavimo ir paramos jiems bei mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta ikimokyklinio ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams, dailės mokytojams .
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Stebėjimo metodo taikymas, planuojant vaiko ugdymą(si)
(Institucinio lygio programa)
Vaiko ugdymas paremtas jo pažinimu bei poreikių tenkinimu. Vaiko pažinimas ir pažangos bei
pasiekimų vertinimas yra viena iš sunkesnių veiklos sričių pedagogams. Programa bus naudinga ypač
tiems pedagogams, kurie 2009 metais atnaujins Ikimokyklinio ugdymo programas. Pedagogai pagilins
žinias ir įgis naujos praktinės patirties apie stebėjimo metodą, kuris yra vienas iš veiksm ingiausių būdų
pažįstant vaiką, vertinant jo pasiekimus ir pažangą, planuojant ugdymo(si) procesą.
Seminaro metu pedagogai susipažins su stebėjimo metodo praktiniu pritaikymu: stebėjimo
užrašymu, analizės atlikimu, išvadų rengimu, rezultatų panaudojimu tol esniam vaiko ugdymui(si).
Pedagogai, analizuodami praktinius pavyzdžius, mokysis įžvelgti stebėjimo ir ugdymo turinio planavimo
sąsajas. Dirbdami komandose mokysis rengti ugdymo turinio planus, panaudojant stebėjimų rezultatus ir
išvadas. Bendraudami ir be ndradarbiaudami su komandos nariais turės galimybę diskutuoti, teikti
argumentuotus siūlymus, kelti probleminius klausimus. Savarankiškai pasirengs praktinių užduočių
pristatymui.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins vaikų pasiekimų ir
pažangos vertinimo, ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo mokytojo profesines, komunikacines ir
informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokėjimo mokytis bendrąsias
kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams .
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
_______________________________________________

Ugdymo turinio konkretizavimo įvairovė
planuojant pagal naująjį Ikimokyklinės grupės dienyną
(Institucinio lygio programa)
Programa sukurta taip, kad ją būtų galima lengvai modifikuoti, atsi žvelgiant į mokymo programos
dalyvių poreikius. Ji gali būti pritaikyta konkretaus regiono ar įstaigos pedagogams, pagal ugdytinių
amžiaus ir ugdymo lygmens poreikius (lopšelis, darželis, priešmokyklinė grupė) arba ikimokyklinių
įstaigų komandoms. Dalyv iai mokysis parengti, sudaryti ugdymo turinį pagal nurodytus kriterijus,
mokysis planuoti pagal naujai parengt ą Ikimokyklinės grupės dienyną, keisis turima teorine, praktine
patirtimi.
Tikslas – aptarti Ikimokyklinės grupės dienyno struktūrą, paaiškinti pagrindinius veiksnius, lėmusius
dienyno struktūrą, ugdyti pedagogų kompetenciją parinkti ir konkretizuoti ugdymo turinį planuojant pagal
naujai parengtą Ikimokyklinės grupės dienyną.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta ikimokyklinio ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams .
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Aktyvieji mokymo(si) metodai pradinėse klasėse
(Institucinio lygio programa)
Šiandien mokymas planuojamas atsižvelgiant į mokinį ir labiausiai yra pabrėžiami mo kymo(si)
metodai. Siekdamas bendrųjų ugdymo tikslų, mokytojas turi visiškai nevaržomą laisvę pasirinkti tinkamus
ugdymo(si) metodus, kurti autentišką darbo stilių, tačiau tai darant, būtina atsižvelgti į mokinių poreikius
ir galimybes, paties mokytojo gebė jimus ir savybes, kintantį sociokultūrinį kontekstą. Mokytojas negali
pasyviai žvelgti į besikeičiančią visuomenę, dirbti, neatnaujinant mokymo metodų, jis privalo nuolat
skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, derindamas ir taikydamas aktyvaus mokymo(si) me todus.
Mokytojas, taikantis aktyvaus mokymo(si) metodus, privalo turėti pakankamą teorinį pagrindą, išmanyti
metodų įvairovę ir paskirtį. Svarbu suvokti, kodėl jis renkasi vieną ar kitą metodą, ar tas metodas atitinka
jo darbo stilių, mokinių pasirengimą m okytis aktyviai, dalyko ir pamokos uždavinius. Laisvė rinktis
metodus įpareigoja pirmiausia juos žinoti bei vertinti pagal šių dienų mokyklai keliamus reikalavimus.
Programos tikslas – pateikiant mokytojams mokymo(si) metodų klasifikaciją, išanalizuoti ir
praktiškai taikyti metodų tikslinį pasirinkimą bei aptarti jų vietą ugdymo procese.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę
ugdymo aplinkų kūrimo ir mokinių motyvavimo bei paramos jiems kompe tencijas.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Kaip dirbti su pasaulio pažinimo vadovėlio komplektu „Gilė“?
formos ir metodai (serija „Šok“)
(Institucinio lygio programa)

Idėjos,

Išliko būtinybė integruoti mokomųjų dal ykų turinį, kurti integralius modelius, jungiančius kelių
mokomųjų dalykų programas, ugdyti asmens gebėjimą pažinti, tyrinėti, atrasti, suprasti išorinę aplinką,
reiškinius bei procesus įvairiuose kontekstuose.
Siekiant ugdyme išvengti fragmentiškumo, neuž tenka tarpusavyje derinti mokomąsias programas, bet
reikia kurti ir mokymo priemonių komplektus, kurių turinys visais aspektais būtų integralus ir padėtų
ugdyti mokinių gebėjimus bei kompetencijas: socialumo, komunikavimo ir informacinės komunikacijos,
pažinimo, kūrybingumo, sveikos gyvensenos, mokėjimo mokytis. Ši programa padės mokytojams
susipažinti su esminiais pasaulio pažinimo mokymo priemonių komplekto „GILĖ“ principais, darbo
tikslais, metodais, būdais; bus sudaryta galimybė mokytojams priimti mokym o priemonių komplekto
„GILĖ“ visumą, naujumą bei šiuolaikiškumą.
Tikslas ir uždaviniai – skatinti mokytojus organizuoti integruotą veiklą, orientuotą į kompetencijų
ugdymą, pasaulio pažinimo pamokose pradinėse klasėse. Supažindinti su galimais darbo būdais ir veiklos
kryptimis, formuojant bei tobulinant mokinių žinias ir įgūdžius, galimybe praktinėje veikloje panaudoti
įgytas žinias ir gebėjimus, siejant juos su asmenine mokinio patirtimi.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines u žduotis, tobulins mokytojo profesinio
tobulėjimo bei mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 3 val., praktika – 9 val., savarankiškas darbas – 6 val.).
Programa skirta pradinių klasių mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt

12

Galimybės planuoti, diferencijuoti ir individualizuoti pradinio ugdymo turinį
dirbant su lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ komplektais
(Institucinio lygio programa )
Mokytojai susipažins ir praktiškai įvertins naujų mokymo priemonių (serijos „Šok“ vadovėlių
komplektų) galimybes planuojant, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį.
Praktinė veikla seminare orientuojama į mokytojo dalykinės kompetencijos plėtojimą.
Tikslas ir uždaviniai – atskleisti „Šok“ serijos pradinių klasių lietuvių kalbos vadovėlių komplektų „Pupa“
panaudojimo galimybes, siekiant planuoti, diferencijuoti ir individualizuoti d arbą pamokoje. Suteikti
mokytojams žinių apie pagrindines Bendrųjų programų atnaujinimo kryptis . Aptarti, ką reikia žinoti
planuojant, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį .
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos mokytojo profesinę
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų ( teorija – 6 val., praktinis darbas – 6 val., savarankiškas darbas –
6 val.).
Programa skirta pradinių klasių mokytojams .
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt

_______________________________________________

Darbo būdai ir veiklos kryptys dirbant
su matematikos mokymosi priemonių komplektu „RIEŠUTAS” (serija „Šok“)
(Institucinio lygio programa)
Prisitaikyti prie nuolat kintančios tikrovės sunku, jei nėra pakankamai gerai išlavinti problemų
sprendimo įgūdžiai, jei stinga žinių, noro mokytis ir tobulėti, ne pasitikima savo jėgomis matematikoje.
Svarbu, kad visi mokiniai, nepriklausomai nuo jų gabumų, polinkių ar mokymosi ypatumų , pajustų
matematikos grožį bei praktinę naudą. Žinomų matematinių sąvokų, matematinių modelių, ryšių su
įvairiomis situacijomis analizės supratimas bei taikymas sudaro prielaidas ne tik pažinti pasaulį, perimti
jau susiformavusią žmogaus mąstymo bei veiklos kultūrą, bet ir padeda žmogui jo praktinėje veikloje.
Matematikos dalykui tenka išskirtinė reikšmė formuojant mokinių gebėjimus sk aičiuoti, logiškai mąstyti,
lavinti jų vaizdinį, erdvinį mąstymą.
Besikeičianti aplinka, visuomenės vertybinės nuostatos, nauji reikalavimai šiandieniam ugdymui
bei ugdymo turiniui paskatina būtinybę, ugdant mokinių kompetencijas, integruoti mokomųjų dalyk ų
turinį, kurti integralius modelius, jungiančius kelių mokomųjų dalykų programas.
Ši programa padės mokytojams susipažinti su esminiais matematikos mokymo priemonių komplekto
„RIEŠUTAS“ principais, darbo tikslais, metodais, būdais. Mokytojai praktiškai ga lės susipažinti su
mokymo priemonių komplekto „RIEŠUTAS“ visuma, naujumu bei šiuolaikiškumu.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinio
tobulėjimo bei mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 3 val., praktika – 9 val., savarankiškas darbas – 6 val.).
Programa skirta pradinių klasių mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Meninis pasakojimas ugdant vaikuose pilietiškumą
(Institucinio lygio programa)
Šiandieniame vaiko gyvenime meninį žodį išstumia elektroninės informacijos priemonės. Vaikai
nebemoka klausytis, sunku jiems kurti mintinius vaizdus, kurie ugdo kūrybiškumą, formuoja
pilietiškumą, atsakomybę, žadina jautrumą. Ši programa padės pedagogams suprasti pasakojimo, kaip
vieno svarbiausio metodo aktualumą, pasipriešinant vaiką pavergusių dirbtinių vaizdų g ausai, atrasti
meninio pasakojimo vietą ugdymo procese. Pasakojimo kokybė, jo poveikis vaiko jausmams ir
emocijoms priklauso nuo pedagogo gebėjimo perteikti pasakojimą, todėl pateiksime rekomendacijas, kaip
pasakojimo metu pasiekti komunikacijos dvasinį lygmenį. Programa orientuota į mažesnę patirtį turinčias
priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagoges.
Programos tikslas ir uždaviniai – išmokyti mokytojus ugdymo procese naudoti meninį pasakojimą
taip, kad šis vestų vaikus nuo komunikacijos į bendrystę . Per patirtinį mokymąsi suformuoti didaktines
nuorodas, kaip pasakojimo turinį susieti su asmeniniu vaiko gyvenimu, jo patirtimi. Suteikti praktinių
žinių apie vaiko žodinės kūrybos proceso ypatumus, nepažeidžiant vaiko individualybės.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, t obulino mokytojo profesinio
tobulėjimo kompetenciją. Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta ikimokyklinio ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt

_______________________________________________

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas
(Institucinio lygio programa)
Ši programa suteiks ikimokyklinių įstaigų mokytojams reikalingų žinių, gebėjimų ir įgūdžių apie
vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą. Vaikų pasiekimų vertinimas pristatomas kaip sudėtinė ugdymo
programos dalis, kuri leis formuotis sisteminiam požiūri ui į ikimokyklinį ugdymą, padės įžvelgti
glaudžias ugdymo ir vertinimo sąsajas. Įgytos kompetencijos bus naudingos, atnaujinant pačių įstaigų
ikimokyklinio ugdymo programas, leis tobulinti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, ieškoti savitų
vertinimo būdų.
Programos metu įgytos žinios ir gebėjimai leis susikurti ar patobulinti savų įstaigų pasiekimų
vertinimo sistemas, geriau įvaldyti vertinimo metodus ir būdus. Praktinio darbo metu bus analizuojama
medžiaga leidžianti spręsti apie vaiko pasiekimus. Pristatomos praktinės užduotys.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, p lėtos ikimokyklinių įstaigų
mokytojų profesines kompetencijas, vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą .
Programos trukmė – 18 valandos. (12 val. – auditorinis darbas, 6 val. – savarankiškas darbas).
Programa gali būti vykdoma ir 6 valandų.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. valerija.segalovičienė@kpkc.lt
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Mokytojo profesijos pedagoginių kompetencijų raiška ikimokykliniame ugdyme
(Institucinio lygio programa)
Nuo 2007 m. liepos 27 dienos patvirtinti naujieji mokytojų atestacijos nuostatai. Juos reikėjo
keisti, nes:
1. Įvyko dideli pokyčiai švietime .
2. Mokytojų veiklos vertinimo kriterijai atitrūkę nuo tiesioginio mokytojo darbo
3. Dažnai, mokytojui įgijus kvalifikacinę kategoriją, aktyvumas susilpnėja
4. Tyrimų rezultatai: mokinių pasiekimai (valstybinių egzaminų rezultatai) neadekvatūs
mokytojų turimoms kvalifikacinė ms kategorijoms.
Įsigaliojus naujiems mokytojų atestavimosi nuostatams daugeliui pedagogų iškilo klausimų apie
naują atestavimosi tvarką, mokytojų praktinės veiklos vertinimo kriterijus . Programos tikslas –
ikimokyklinio ugdymo mokytojo pedagoginių kompete ncijų tobulinimas taikant naujus atestacijos
nuostatus. Seminaro metu pedagogai išsiaiškins jiems rūpimus klausimus, jausis saugiau žinodami naujų
ir senų atestacijos nuostatų skirtumus, gebės užpildyti reikiamas atestacijai formas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins profesines mokytojų
kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (12 val. – teorija ir praktinės užduotys, 6 val. – savarankiškas
darbas).
Programa skirta ikimokyklinio ugdymo mokyto jams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
______________________________________________
Interaktyvios lentos panaudojimas
priešmokyklinio, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo modernizavimui
(Institucinio lygio programa)
Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo plėtros programose 2007 –2012 metams akcentuojama
prasta Lietuvos ugdymo įstaigų paslaugų kokybė, kuri, tyrimo duomenimis, netenkina da ugiau kaip pusės
tėvų. Todėl skatinama plėtoti praktinius pedagogų gebėjimus, kurie leistų efektyviai reaguoti į
įvairialypius moksleivių poreikius, į sparčią technikos pažangą.
Šiandien švietimo strategai akcentuoja veiksmingesnį diferencijuotą ugdymą, be ndravimo ir
bendradarbiavimo svarbą išplečiant ugdytojo didaktinių metodų arsenalą , diegiant interaktyvias lentas į
ugdymo(si) procesą.
Efektyvus darbas su interaktyviąja lenta reikalauja specialių žinių ir įgūdžių, neužtenka bendrų
kompiuterinio raštingum o pagrindų. Tenka dirbti ne tik su specifine programine įranga, bet ir gebėti
šiuolaikines edukacines technologijas bei modernius metodus taikyti ugdymo(si) procese naujomis
sąlygomis. Programos tikslas – supažindinti priešmokyklinio, ikimokyklinio ir prad inio ugdymo
pedagogus su interaktyvaus ugdymo galimybėmis, išmokyti kurti interaktyvias ugdymo priemones bei
tikslingai jas diegti ugdymo procese.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins informacinių
technologijų naudojimo, mokymo/si proceso valdymo bei komunikacines profesines kompetencijas.
Programos trukmė – 36 valandos (teorija ir praktinės užduotys – 12 val., savarankiškas darbas – 24
val.).
Programa skirta priešmokyklinio, ikimokyklinio ir pradini o ugdymo visų kvalifikacinių kategorijų
pedagogams, kurie turi galimybę ugdymo pro cese naudoti interaktyvią lentą.
Programos koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. informacinis@kpkc.lt
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Lietuvių mitologijos taikymas vaikų meninėje veikloje
(Institucinio lygio programa)
Ši programa skirta visiems specialistams, susijusiems su ikimokykliniu ir priešmokykliniu
ugdymu. Meno pedagogai, auklėtojos turėtų kartu koordinuoti savo veiksmus ir pl anuoti bei organizuoti
meninę grupės veiklą. Tik dirbant sutelktoje komandoje, savo veiklą grindžiančioje be ndradarbiavimo
principu, galima pasiekti ugdymo kokybės. Programa padės pagilinti žinias apie lietuvių mi tologiją,
skatins ieškoti naujų idėjų ugdant vaikų meninę kompetenciją.
Tikslas ir uždaviniai – pateikti pagrindinius kūrybiškumą ugdančius metodus , supažindinti su
populiariausiomis lietuvių mitinėmis būtybėmis, pagonių dievais , atskleisti ir išryškinti mokytojo
vaidmenį, taikant lietuvių mitologi jos fragmentus vaikų kūrybiškum ui ugdyti, tobulinti mokytojo
profesinę mokomojo dalyko kompetenciją. Taip pat skleisti menų darželio „Etiudas“ meno pedagogų
gerąją patirtį.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, t obulins mokytojo bendrąją
komunikacijos ir informacijos valdymo bei profesinio tobulėjimo kompetencijas .
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų komandoms .
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt

_______________________________________________

Šiuolaikinė pamoka
(Institucinio lygio programa)
Ugdymo kaita yra nuolatinė . Šiandienės pradinio ugdymo programos atnaujinimo ir tobulinimo
būtinybę lėmė prielaidos, susijusios su edukologijos mokslo, Lietuvos socialinės politikos kaita bei
pasaulinėmis bendrakultūrinėmis tendencijomis. Mokytojas turi gebėti visuminiu žvilgsniu ž velgti į
ugdymo turinį, numatyti prioritetus, laukiamus rezultatus. Pamoka turi tapti jo kvalifikacijos kokybine
išraiška. Programa padės atsakyti į klausimus: Ar aš dirbu gerai? Iš kur gauti informacijos? Kaip
savianalizė padės mano veikloje? Ar tinkamai parenku metodus, kurie skatintų Konstruktyvųjį mokymąsi.
Mokytojas privalo išmokti planuoti pamokas, kurios kurtų mokymosi aplinką ir padėtų skleistis kiekvieno
mokinio asmenybei.
Tikslas ir uždaviniai – aptariant atnaujinto turinio programos pradinėje mok ykloje idėjas, pateikti
pamokos kokybę lemiančius elementus ir praktiškai įvertinti jų sąryšį planuojant pamoką. Išmokti
atsirinkti ir kritiškai pažvelgti į pamokoje vykstančius procesus, išbandant savianalizę.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dal į ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinio
tobulėjimo bei mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 5 val.; praktinis darbas – 7 val.; savarankiškas darbas –
6 val.).
Programa skirta pradinių klasių mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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IKT taikymas pradinėse klasėse
(Institucinio lygio programa)
Edukologai tyrimais pagrindė, kad informacijos ir komunikaci nės technologijos (toliau – IKT)
daro teigiamą įtaką mokinių ugdymui, mokymo/si rezultatų gerinimui, mokytojų profesiniam tobulėjimui.
Todėl ir atsiranda būtinybė mokytojui geriau išmanyti, kaip v eiksmingai panaudoti IKT ugdymo procese,
nes IKT suteikia daugiau galimybių įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, jį keisti, integruoti įvairius
dalykus, padeda mokytojams pasir engti pamokoms.
Seminaro dalyviai susipažins ir mokysis, kaip naudojant įvairias nem okamas Microsoft programas rengti
mokymo priemones ir kvies integruotai, efektyviai, produktyviai, planingai, taikant IKT, bendraujant
sinchroniškai ir asinchroniškai mokyti pradinių klasių mokinius.
Tikslas ir uždaviniai – ugdyti mokytojų informacinę kult ūrą, kompiuterinį raštingumą ( dirbant
Microsoft ruošiniais,Windows Movie Maker) ir gebėjimus, integruoti IKT į pradinių klasių mokymo ir
mokymosi procesą. Mokytis naudoti kompiuterio techninę ir programinę įrangą, pagrindines interneto
paslaugas mokymo(si) procesui efektyvinti, mokytojų bendr adarbiavimui stiprinti.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, t obulins mokytojo profesinę
informacinių technologijų naudojimo kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta pradinių klasių mokytojams .
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Naujoji lietuvių kalbos programa ir jos įgyvendinimas dirbant su atnaujintu „Šaltinėliu“,
„Naujuoju šaltiniu“ ir „Šaltiniais“
2008 m. patvirtinta Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pradinio ugdymo bendroji programa,
2009 m. planuojama pradėti dirbti pagal naujas programas. Pradinio ugdymo pedagogams svarbu išsamiai
susipažinti su naująja lietuvių kalbos programa, susidaryti viziją, kaip ją įgyvendinti savo klasėje. Todėl
šios programos analizė, atlikta vienos iš programos autorių ir mokytojos. Naujoji lietuvių kalbos programa
ir jos įgyvendinimas dirbant su atnaujintu „Šaltinėliu“, „Naujuoju šaltiniu“ ir „Šaltiniais“ pedagogams
turėtų padėti atsakyti į daugelį klausimų, kurie iškyla vykstant ugdymo kaitai.
Tikslas ir uždaviniai – supažindinti mokytojus su na ująja lietuvių kalbos programa ir jos
įgyvendinimo galimybėmis dirbant su atnaujintu „Šaltinėlio“ komplektu I klasėje, „Naujuoju šaltiniu“ II
klasėje bei „Šaltinio“ komplektais III – IV klasėse. Išanalizuoti naująją lietuvių kalbos programą I – IV
klasėms. Išmokti optimaliai organizuoti ugdymo procesą, daugiau dėmesio skiriant ugdymo
diferencijavimui ir individualizavimui, išmokti vertinti ir fiksuoti mokinių pažangą.
Programos dalyviai tobulins mokytojo profesinio tobulėjimo bei mokymo(si) proceso va ldymo
kompetenciją
Programos trukmė – 6valandos.
Programa skirta pradinių klasių mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Skaitymo ugdymo galimybės bei lietuvių kalbos pamokų planavimas
(ilgalaikis, savaitės, pamokos)
Pradinėje mokykloje vaikas turi išmokti skaityti: pasiekti geros skaitymo technikos, įgyti gebėjimą
suvokti skaitomą tekstą, gebėti rasti reik iamą informaciją ir pan. Šiuos gebėjimus akcentuoja ir ugdymo
turinį pradinėje mokykloje reglamentuojantys dokumentai – Bendrosios programos ir išsilavinimo
standartai (2003). Daug dėmesio, mokant vaikus suvokti tekstą kaip visumą, reikėtų skirti svarbiaus ioms
kūrinio idėjoms, vietai, laikui, veikėjų charakteriams, įvykiams suvokti.
Seminaro metu bus aptariami lietuvių kalbos reikalavimai planavimui pradinėje mokykloje bei
mokymosi skaityti psichologiniai pagrindai.
Tikslas ir uždaviniai – supažindinti su naujomis skaitymo ugdymo tendencijomis bei planavimu lietuvių
kalbos pamokose. Aptarti lietuvių kalbos dalyko bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų
reikalavimus pradinėje mokykloje bei kaitos kryptis , skaitomo teksto suvokimo ugdymo modelį bei
pateikti lietuvių kalbos planavimo galimybes .
Programos dalyviai tobulins mokytojo profesinio tobulėjimo bei mokymo(si) proceso valdymo
kompetenciją
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta pradinių klasių mokytojams
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
_______________________________________________

Šiuolaikinių ugdymo daile technologijų taikymo ypatumai
Numatytas seminaras sumodeliuotas teorines studijas derinant su praktiniais taikomojo ir
kūrybinio pobūdžio darbais. Seminare klausytojai išsiaiškins šiuolaikines ugdymo daile didaktines
nuostatas, ugdymo turinio planavimo principus, kūrybinių žaidimų organizavi mo metodiką grafinėmis,
tapybinėmis ir taikomosios dekoratyvinės dailės raiškos priemonėmis. Klausytojai taikys probleminio
mokymo, projekto, mokymosi bendradarbiaujant metodus.
Tikslas ir uždaviniai – plėtoti pedagogo kompetencijas, ugdančias mokinių kūry biškumą. Aptarti ir
įvertinti šiuolaikinių ugdymo daile technologijų taikymo galimybes, formuoti gebėjimą kurti įvairias
ugdymo daile strategijas, orientuotas į dabarties mokyklos reikalavimus. Mokyti taikyti ugdymo daile
užsiėmimuose kūrybinius lavinamuos ius žaidimus įvairiomis raiškos priemonėmis , taip pat aktyviuosius
ugdymo metodus, skatinančius mokinių kūrybiškumą. Ugdyti mokytojų gebėjimą racionaliai organizuoti
dailės veiklą bendravimo ir bendradarbiavimo principu.
Programos dalyviai tobulins m okinių motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją.
Programos trukmė – 12 valandų.
Programa skirta pradinių klasių mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Kompetencijomis grindžiamų mokymo(si) programų rengimas
bendrojo lavinimo mokykloje
Programa skirta ugdyti mokymo dalyko arba modulio planavimo bei programos rengimo ir
tobulinimo kompetencijas. Šios programos ak tualumas siejamas su pradedamomis diegti naujomis
Bendrosiomis programomis, kurių pagrindą sudaro kompetencijų ugdymas.
Programa skiriama tiek neatestuotiems, tiek ir vyresniojo mokytojo ar mokytojo metodininko
kvalifikacines kategorijas turintiems pedagog ams.
Mokymo(si) formos: teorinės ir praktinės studijos. Seminaro metu pateikiama pagrindinės
mokymo turinio (curriculum) ir jo struktūros sąvokos, mokymo/si tikslų formulavimas, svarbiausi
mokymo turinio elementai, mokymo(si) pasiekimų vertinimas.
Dalyviai praktiškai parengs savo dėstomo dalyko programą ir mokymo planą.
Tikslas ir uždaviniai – ugdyti mokymo dalyko arba modulio planavimo bei programos rengimo ir
tobulinimo kompetencijas bendrojo lavinimo mokykloje. Suformuluoti mokymo/si pasiekimus: žinias,
mokėjimus, įgūdžius, kompetencijas, kvalifikaciją apibūdinančias sąvokas. Schematizuoti mokomojo
dalyko struktūrą ir išskirti svarbiausius parametrus.
Programos dalyviai tobulins mokytojo profesinio tobulėjimo kompetenciją.
Programos trukmė – 8 valandos.
Programa skirta pradinių klasių bei pagrindinių mokyklų mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p audrone.antanaviciene@kpkc.lt

_______________________________________________

Folklorinio šokio mokymo ypatumai (mokant 6-10 metų vaikus)
Jau nuo ankstyvos vaikystės aktualu vaikus mokyti lietuviško folkloro pradmenų. Šokti tokio
amžiaus vaikams visada labai smagu ir linksma, tik reikia parinkti tinkamus, nesudėtingus ir smagius
šokius. Šiuo atveju paprastučiai folkloriniai šokiai būtų pati geriausia išeitis net ir nepatyrusiam
mokytojui.
Seminaro metu bus pateikti pavyzdžiai, kaip vaikams pagal jų amžių pritaikyti šokio elementus, suteikiant
džiaugsmo užsiėmimuose, renginiuose ar net šeimose.
Tikslas ir uždaviniai – mokyti pedagogus, kaip folklorinio šokio elementus naudoti ugdomojoje
veikloje priešmokyklinėje ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikų grupėse. Supažindinti mokytojus su
folklorinių šokių mokymo ypatumais. Atskleisti šių šokių panaudojimo galimybes ugdymo įstaigose.
Programos dalyviai tobulins mokinių motyvavimo bei bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetencijas.
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta priešmokykli nio ugdymo, pradinių klasių mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Specialiųjų poreikių asmenų integracija į ugdymo sistem ą:
psichosocialinis aspektas
Pagrindinis asmenų, turinčių specialiuosius poreikius, integracijos tikslas – skatinti asmenų, turinčių
specialiuosius poreikius, socializaciją. Tačiau tai dar tebėra tarp idėjų deklaravimo ir įgyvendinimo
ugdymo praktikoje.
Seminaro tikslas ir uždaviniai – plėtoti pedagogų kompetencijas specialiųjų poreikių asmenų ugdymo
klausimais ir formuoti palankią nuostatą į negalią.
 Išmanyti asmenų, turinčių specialiuosius poreikius, integracijos sunkumus, trikdžius, galimybes.
 Mokėti atpažinti asmenis, turinčius specialiuosius poreikius.
 Išmanyti specialiųjų asmenų ugdymo prieigas (būdus, metodus).
Programos dalyviai tobulins mokytojo bendrąją bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją.
Programos trukmė – 12 valandų.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt

_______________________________________________

Aktyvūs mokymo metodai
kuriant palankų klasės ir mokyklos mikroklimatą
Seminare mokytojai susipažins su 2008 m. spalio mėn. Pafos mieste, Kipre , Comenius 2.2.
European Training Course metu pristatytais aktyviais mokymo metodais bei lektorių įgyta patirtimi
bendradarbiaujant su kurso dalyviais – mokytojais iš įvairių Europos šalių. Šios programos paskirtis –
suteikti pradinių klasių mokytojams žinių apie aktyvius mokymo metodus, padedančius kurti palankų
mikroklimatą klasėje ir mokykloje.
Tikslas ir uždaviniai – tobulinti mokytojų kompetenciją taikyti aktyvius mokymo metodus, kuriant
palankų klasės ir mokyklos mikroklimatą .
- Supažindinti mokytojus su Europos mokyklose taikomais aktyviais mokymo metodais.
- Paskatinti mokytojus savo klasėje taikyti aktyv ius mokymo metodus, kuriant palankų klasės ir
mokyklos mikroklimatą.
- Praktiškai patikrinti metodų efektyvumą ir padėti suformuoti metodų taikymo įgūdžius
Programos dalyviai tobulins mokytojo profesinę ugdymo aplinkų kūrimo ir mokinių motyvavim o
bei paramos jiems kompetencij as
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams .
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27, el.p.audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Ikimokyklinio ugdymo teorijos ir metodikos naujovės
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopų pedagogams suteikiama vis daugiau sprendimų
laisvės ir kartu keliama vis daugiau reikalavimų. Pedagogai neišvengiamai turi apmąstyti es amą padėtį,
numatyti konkrečius veiksmus, vertinti pasiekimus, numatyti perspektyvas. Tačiau darbo, nukreipto į
konkrečius pedagoginio darbo kokybės gerinimo uždavinius, patirties ir įgūdžių pedagogams dar trūksta –
tobulintini analitiniai, problemų kėlimo , sprendimų priėmimo, perspektyvų matymo įgūdžiai. Šių įgūdžių
stoka paaiškinama keletu aplinkybių, iš kurių viena – nepakankamos žinios apie ikimokyklinio ugdymo
teorijos ir metodikos naujoves.
Kvalifikacinė tobulinimo programa padės ikimokyklinio ir pri ešmokyklinio ugdymo pedagogams
bei vadovams pasirengti naujiems švietimo politikos iššūkiams ir juos realizuoti, siekti ugdymo kokybės
ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.
Tikslas ir uždaviniai – suteikti žinių apie ikimokyklinio ugdymo teorijos i r metodikos naujoves.
Skatinti pedagogų savarankiškumą ir kūrybiškumą, įgyti pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašo pildymo
patirties.Programos dalyviai tobulins mokytojo profesinio tobulėjimo bei mokymo(si) proceso valdymo
kompetenciją.
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta ikimokyklinio ugdymo mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt

_____________________ __________________________

Pilietinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje
Lietuvos švietimo įstaigos siekia ugdyti sąmoningus piliečius, suprantančius savo teises ir
pareigas, gebančius nuolat dalyvauti besikeičiančiame visuomenės gyvenime. Svarbu nuo mažų dienų
ugdyti, įsisąmoninti, kad demokratijos kūrimas šeimoje, bendruomenėje, tautoje, valstybėje, pasaulyje –
tai asmeninė kiekvieno iš mūsų užduotis, rūpestis, atsakomybė. Kartu puoselėjama tautinė savigarba bei
pagarba pagrindinėms demokratijos vertybėm s: žmogaus orumui, laisvei, lygybei, teisingumui ir
teisėtumui, tolerancijai, solidarumui.
Programos tikslas ir uždaviniai – padėti mokytojams pagilinti pilietinio ugd ymosi žinias ir ugdyti
gebėjimus šias žinias panaudoti praktiškai . Padėti mokytojams išsiaiškinti, kokios žinios, įgūdžiai,
pažiūros, būtinos nagrinėjant ir priimant sprendimus, prisiimant teises ir pareigas demokratinėje
visuomenėje. Atskleisti „pilietiškumo“ sampratą. Siekti, kad mokytojai, ugdydami vaikus , gebėtų derinti
patriotizmą, meilę Tėvynei, asmens teises. Skatinti mokytojus integruoti dorinio ugdymo vertybes į
ugdymosi procesą.
Programos dalyviai tobulins bendrakultūrinę mokytojo kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta ikimokyklinio ugdymo mokytoja ms.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 -37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Unikalios vaikų ugdymo sistemos (REGGIO EMILIA) pristatymas
Reggio Emilia – Šiaurės Italijos vietovė, žinoma visame pasaulyje inovatyvia ir unikalia vaikų
ugdymo sistema. Ilgainiui ji tapo Europos inovacijų centru, naujų idėjų šaltiniu ir įkvėpėj u daugelio šalių
pedagogams.
Reggio Emilia filosofija turi daugybę susijusių elementų, kurie kaip m ažos dalelės tinka į dėlionę,
sukuriančią mažam vaikui pozityvaus ugdymo(si) aplinką.
Vaiko intelektualiniai gebėjimai ugdomi plėtojant jo ekspresiją, komunikavimą, simbolių
pažinimą, turtinant etikos, logikos ir vaizdinių „kalbas“. Kasdienis vaiko sąlytis su gyvenimiškąja aplinka,
gamta, minčių perkėlimas į meno pasaulį, skatina jį kalbėti, kurti, suprasti ir atrasti. Reggio Emilia
sistemos pedagogai yra ugdymosi skatintojai, aplinkos kūrėjai, tyrinėtojai.
Programos dalyviai įgis žinių apie Italijos vaikų ugdymo ypatumus, pedagogų ir tėvų
bendradarbiavimo būdus, kuriant vaikų ugdymo(si) sąlygas. Susipažins su Reggio Emilia sistemos
filosofija ir jos elementų taikymo galimybėmis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Programos tikslas ir uždaviniai – supažindinti pedagogus su vaikų ugdymo ypatumais ir
priemonėmis Reggio Emilia sistemoje ir jos elementų taikymo galimybėmis Lietuvos ugdymo įstaigose.
Programos dalyviai tobulins mokytojo profesinio tobulėjimo kompetenciją .
Programos trukmė – 8 valandos.
Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų komandoms .
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8 - 37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
_______________________________________________

Šeimos ir mokyklos kultūrinis kapitalas – vaiko sėkmės garantas
Programa skirta šeimos ir mokyklos kultūrinio kapitalo, kaip vaiko mokymosi sėkmės garantui
aptarti. Todėl programoje dėmesys sutelkiamas į kultūros formų vartojimą ir mokytojų bei tėvų įtaką
pasirenkant tas formas, per kurias kuriami tam tikri visuomenės tarpusavio santykiai, kurie padeda vaikui
socializuotis, geriau suprasti pasaulį, kuriame jis gyvena.
Išklausę paskaitų, mokytojai tą patirtį galės perduoti tėvams bei kai kuriuos aspektus pritaikyti savo
veikloje.
Tikslas ir uždaviniai – skatinti tėvų, mokytojų ir mokinių bendravimą per kultūrą. Siekti, kad
vaikai neprarastų turimų kultūrinių įgūdžių ir kad galėtų nuolat juos papildyti. Paskaitų metu pasidalys
sukaupta patirtimi, sužinos apie pasaulyje atliekamus tyrimus, šeimos ir mokyklos kultūrin ę aplinką bei
jos tiesioginę įtaką vaiko mokslo pasiekimams .
Programos dalyviai tobulins mokytojo bendrąją komunikacinę ir informacijos valdymo be i
bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta įvairių ugdymo įstaigų mokytojų komandoms.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8- 37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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PEDAGOGINĖS – PSICHOLOGINĖS PROGRAMOS

Jausmų pažinimo programos metodai darbe
su elgesio problemų turinčiais vaikais
(Institucinio lygio programa)
Kai kurie jausmai išgyvenami kaip nemalonūs, tačia u iš tiesų jie padeda suvokti, kad kažkas yra ne
taip. Visus jausmus patartina išreikšti, tačiau svarbu tai daryti tinkamu būdu. Programos tikslas – įgyti
žinių ir praktinės patirties, kaip padėti elgesio problemų turintiems vaikams išmokti atpažinti ir ti nkamai
reikšti jausmus, dėl ko jų elgesys galėtų tapti mažiau impulsyvus, vaikai įg ytų daugiau savikontrolės,
lengviau suvaldytų pyktį, pozityviau mąstytų apie save ir kitus, lengviau išgyven tų vienišumo jausmą,
išmoktų draugiškumo ir bendradarbiavimo.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokinių pažinimo
ir jų pažangos pripažinimo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija, 12 val. – savarankiškas darbas:
„Individualaus pagalbos va ikui ar vaikų grupei plano, naudojant jausmų pažinimo programos metodus,
rengimas“).
Programa skirta pedagogams, psichologams, dirbantiems su elgesio problemų turinčiais vaikais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
_______________________________________________

Autentiškas bendravimas ir jausmų valdymas
(Institucinio lygio programa)
Bendravimas – pagrindinė žmonių tarpusavio sąveikos ir ugdomojo poveikio priemonė, todėl
kiekvienas mokytojas turėtų nuolat tobulinti ir atnaujinti savo bendravimo įgūdžius. Tinkamas santykis su
mokiniu yra svarbiausia, o dažnai ir vienintelė sąlyga, užtikrinanti teigiamus pokyčius mokymosi
motyvacijoje ir elgesyje. Gebėjimas kurti ir palaikyti rūpestingą, padedantį ir ugdantį kontaktą su
mokiniais – pagrindinė pedagogo meistriškumo sąlyga, reikalaujanti nuolatinio dėmesio. Autentiškas
kontaktas su kitu asmeniu yra susijęs su didelėmis asmenybės pas tangomis ir emociniu krūviu.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta padėti mokytojams patobulinti bendravimo įgūdžius
bei plėtoti autentiško kontakto su savimi ir kitais galimybes, suteikti žinių apie pagrindinius autentiško
bendravimo principus ir s ąlygas.
Programos tikslas – lavinti autentiško bendravimo su savimi ir kitu įgūdžius .
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokinių pažinimo
ir jų pažangos pripažinimo , bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (12 val. – teorija ir praktika, 6 val., – savarankiškas darbas).
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Meno terapijos taikymo galimybės formuojant komunikacinius įgūdžius ir
sprendžiant bendravimo problemas
(Institucinio lygio programa)
Dailės terapijos metodai gali būti efektyviai naudojami tiek komunikacijos ugdymo procese, tiek
sprendžiant vaikų bendravimo problemas ir kuriant emociškai saugią grupės atmosferą, tiek skatinant
naujas efektyvesnes bendravimo formas bei glaudesnius tarpusavio kontaktus. Dailės terapijos proceso
metu sumažėja dalyvių psichologinis pasipriešinimas, todėl jiems tampa lengviau nupiešti, pavaizduoti ar
žodžiais pasakyti, kaip jaučiasi ir kokius suvokimus apie save ar kitus atranda. Dėl to dalyviai turi
galimybę pagerinti asmeninį suvokimą apie savo elgesį ir jausmų raišką, vystyti savistabą, išbandyti
neįprastas bendravimo formas bei naujus savo elgesio ar reakcijų stilius. Pagrindinis dailės terapijos
tikslas – suteikti galimybes piešiančiajam pajusti savo elgesio pokyčius, sukurti ar sustiprinti kontaktą su
grupe, skatinti empatiškumą aplinkiniams, išreikšti teigiamas ir neigiamas emocijas, išmokt i priimti kitų
dalyvių kritiką bei pozityviai reikšti savo nuomonę.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos mokytojų profesines ir
bendrąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (8 val. – teorija ir praktika, 10 val. – savarankiškas darbas).
Programa skirta dailės mokytojams, socialiniams pedagogams, mokyklų psichologams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
_________________________________________ ______

Streso prevencija ir valdymas, taikant relaksacinių technikų metodus
(Institucinio lygio programa)
Kai stresas tampa užsitęsusiu vidiniu konfliktu , ima erzinti net tokie dalykai, kurių anksčiau
nepastebėdavome. Dėl visų šių priežasčių svarbu ne ti k mokytis valdyti stresą, bet ir iš anksto jam
pasiruošti bei paruošti savo ugdytinius. Kaip tai daryti? Kokių yra veiksmingų šiuolaikinių metodų? Kaip
valdyti savo emocijas ir stresą?
Programos metu dalyviai išsamiai susipažins su streso sąvoka, priežasti mis, padariniais ir įveikimo
būdais. Taip pat gilinsis į „perdegimo“ darbe sąvok a, mokysis atpažinti ir valdyti kūne kylančią įtampą,
susipažins su įvairiomis relaksacinėmis -meditacinėmis technikomis, kuri as naudojant išmoks skubiai
padėti sau ir savo ugdytiniams įtemptose, stresą keliančiose situacijose. Programos tikslas – supažindinti
ugdymo procese dalyvaujančius specialistus su streso prevencija ir streso valdymu , taikant relaksacinias
technikas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos profesines mokytojų
kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija, 12 val. – savarankiškas darbas: parengti
individualių pagalbos vaikui ar vaikų grupei mažinant stresą mokymosi metu plan ą. Darbų pristatymas).
Programa skirta mokyklų komandoms, socialiniams darbuotojams, mokyklų psichologams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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PREVENCINĖS – SOCIALINĖS PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir šeimos bendravimo bei bendradarbiavimo plėtotė
(Institucinio lygio programa)
Vaiko socialinių įgūdžių ugdymą lemia mikrosistema, kurią sudaro šeima, ugdymo įstaiga,
bendraamžiai, kaimynai. Gla udus tėvų ir ugdymo įstaigos bendravimas padeda sprendžiant įstaigos
bendruomenės, grupės, atskiro vaiko problemas, padeda ugdyti vaiko socialinę kompetenciją. Pakitęs tėvų
požiūris į pedagogą, ugdymo įstaigos funkcijas, skatina mokytojus ieškoti naujų ben dravimo ir
bendradarbiavimo formų su ugdytinio šeima.
Sąveikos tarp ugdymo įstaigos ir vaiko šeimos veiksmingumą dažniausiai lemia efektyvi grupės
auklėtojo veikla. Šis mokytojas yra tarpininkas tarp vaiko, jo šeimos ir ugdymo įstaigos. Tokia
atsakomybė grupės auklėtojui kelia didelius reikalavimus kaip asmenybei, kaip mokytojui, kaip
vadybininkui, kaip psichologui.
Programa siekiama skleisti Kauno Panemunės lopšelio -darželio gerąją darbo patirtį ir padėti
ikimokyklinių įstaigų pedagogams dirbant su ugdytin io šeima.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos mokytojų profesines ir
bendrąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (12 val. – teorija ir praktinės užduotys, 6 val. – savarankiškas
darbas). Programa gali būti vykdoma ir 6 val andų.
Programa skirta ikimokyklinių įstaigų pedagogams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Mokymosi motyvacijos stokos ir iškritimo iš mokyklos prevencija:
problemos ir galimybės
(Institucinio lygio programa)
Vis didėja praradusiųjų mokymosi motyvaciją ir besimokančių jų žemiau savo galimybių mokinių
skaičius. Nusivylę mokymusi ir mokykla mokiniai daug dažniau linkę netinkamai elgtis, įgyti
priklausomybes nuo kvaišalų, nusikalsti. Stokojant ys mokymosi motyvacijos mokiniai neįgyja būtino
sėkmingai profesinei karjerai išsilavinimo ir papildo žemiausios kvalifi kacijos darbo jėgos gretas, kartu
keldami grėsmę savo psichikos sveikatai, susijusiai su pasitenkinimo gyvenimu jausmu , ir materialinei
savo bei šalies gerovei.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa siekia suteikti mokyklos administracijai, personalui ir
mokytojams supratimą apie mokymosi motyvacijos stokos problemos priežastis ir mokyklos vaidmenį bei
galimybes sprendžiant šią problemą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokinių
motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (12 val. – teorija ir praktika, 6 val. – savarankiško darbo
„Mokyklos prevencijos programos projekto kūrimas”).
Programa skirta mokyklų komandoms.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel.: (8-37) 20 01 27,
el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Klasės auklėtojo ir tėvų bendradarbiavimo formų naujovės
(Institucinio lygio programa)
Klasės auklėtojas, norėdamas išugdyti dorą visuomenės pilietį, supranta, kad be bendradarbiavimo
su tėvais negalima apgalvoti i r taikyti efektyvios strategijos, kuri vadovaut ųsi principais: atvirumu,
tolerantiškumu, konstruktyvumu ir iniciatyvos palaikymu.. Tikimasi, kad ši programa padės seminaro
dalyviams sprendžiant bendradarbiavimo su tėvais problemas, įtraukiant juos į mokyklos gyvenimą. Jos
tikslas – paskatinti mokytojus siekti profesinio meistriškumo, ieškant naujų darbo su tėvais formų ir
tobulinti jau seniai žinomas.
Seminaro metu aptariami produktyviosios sąveikos būdai: panaudojant dialogą, tėvų susirinkimus,
elektroninius laiškus, pastabas bei pagyrimus pažymių knygelėje, bendradarbiavimo sutartis. Dalyviai
skatinami reflektuoti savo pedagoginę veiklą, savarankiškai analizuoti pedagoginius gebėjimus ir jų
ugdymosi būdus, reflektyviai suvokti save kaip mokytoją, gerą klasės auklėtoją. Seminaro pabaigoje
atliekamas asmeninio profesinio meistriškumo monitoringas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos mokymo(si) proceso
valdymo, reflektavimo ir mokymosi mokytis profesinę ir bendrąją kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (11 val. – teorija ir praktika, 7 val. – savarankiškas darbas).
Programa skirta mokyklų komandoms, klasės auklėtojams ir kuratoriams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel.(8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo bendradarbiavimas organizuojant socialinę pedagoginę
pagalbą mokykloje: geroji patirtis ir praktinės veiklos pavyzdžia i
(Institucinio lygio programa)
Programa skirta aptarti aktualius ir probleminius klasės auklėtojo ir socialinio pedagogo
bendradarbiavimo aspektus, kai kuriuos pavojus, trukdančius efektyviai dirbti ir siekti geresnių rezultatų
bei pateikti konkrečių pra ktinės veiklos pavyzdžių .
Programos dalyviai: įgis žinių ir lavins įgūdžius, padedančius gerinti komandinį darbą ir socialinės
pedagoginės pagalbos teikimo kokybę mokykloje, gebės modeliuoti ir planuoti veiklą, pasirinkti
efektyvius darbo metodus, gaus dau g praktinės veiklos pavyzdžių – vaizdinės ir metodinės medžiagos,
naudingos organizuojant veiklą su mokiniais ir jų tėvais.
Programos tikslas – formuoti sisteminį požiūrį į socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje,
išsiaiškinti komandinio darbo efektyvumą mo kykloje lemiančius veiksnius .
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos bendravimo ir
bendradarbiavimo, mokymo/si proceso valdymo bendrąją ir profesinę kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (8 val. – teorija ir praktinės užduotys, 10 val. savarankiškas
darbas).
Programa skirta klasių auklėtojams, socialiniams pedagogams, mokyklų komandoms.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Ankstyvosios ir ikimokyklinės įgalinančios pedagoginės psichologinės pagalbos
vaikui ir šeimai modeliai
(Institucinio lygio programa)
Siekiant, kad ankstyvoji vaiko ir jo šeimos bei specialistų bendravimo patirtis, didele dalimi
lemianti pagalbos vaikui ir šeimai kokybę, būtų pozityvi, ankstyvosios intervencijos bei ikimokyklinio
ugdymo specialistams svarbu: žinios apie specialiųjų (ugdymosi) porei kių įvertinimo ir tenkinimo
prioritetus, pagalbos teikimo modelius ir pan., gebėjimas šias žinias taikyti ugdymo praktikoje, taip pat
asmeninės kompetencijos (tolerantiškumas, empatija, pozityvumas, reflektyvumas ir pan.). Todėl
susipažinimui su naujausiai s tyrimais, atliktais ieškant ir taikant įvairius ankstyvosios intervencijos bei
ikimokyklinio ugdymo modelius, tyrimų rezultatų perkėlimui į praktiką, patirties pasidalijimui,
diskusijoms apie kompleksinės pagalbos organizavimą vaikui ir jo šeimai ikimoky kliniame amžiuje
teikiama ypatinga svarba.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, p lėtos bendrąsias ir
profesines kompetencijas, kaip, remiantis ugdomosios/psichopedagoginės pagalbos modeliu, parengti
individualios pagalbos projektą.
Programos trukmė – 18 valandų (8 val. – teorija, 10 val. – savarankiškas darbas: Individualios
pagalbos vaikui ir jo šeimai projekto parengimas , remiantis įgalinimo bei ekologinio sisteminio modelių
nuostatomis).
Programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagog ams ir specialistams
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt

_______________________________________________
Terapinis ugdymas –- inovatyvi ugdymo technologija ikimokykliniame amžiuje
(Institucinio lygio programa)
Programa suteiks žinių ikimokyklinių įstaigų pe dagogams, kas yra terapinis ugdymas
ikimokykliniame amžiuje ir kaip jį organizuoti. Programos turinys atskleis naujas galimybes, kaip įvesti
netradicines ir vaikams patrauklias poilsio organizavimo formas, atsipalaidavimo būdus į kasdienio
gyvenimo darželyje ritmą. Pedagogai sužinos įvairių pozityvaus mąstymo, relaksacijos, efektyvaus
poilsio, nuovargio prevencijos metodų, kuriuos galės taikyti savo praktinėje veikloje.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, p lėtos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokytojų profesines kompetencijas, taikant terapinio ugdymo metodą.
Programos trukmė – 18 valandų (8 val. – teorija ir praktinės užduotys, 10 val. – savarankiškas
darbas). Programa gali būti vykdoma ir 6 val andų.
Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Klasės vadyba
(Institucinio lygio programa)
Programa skirta aptarti aktualius klasės auklėtojo ir socialinių partnerių bendradarbiavimo
aspektus, kai kuriuos pavojus, trukdan čius efektyviai dirbti ir siekti geresnių rezultatų bei pateikti
konkrečių praktinės veiklos pavyzdžių.
Programos dalyviai įgis žinių ir lavins įgūdžius, padedančius gerinti pedagoginės pagalbos teikimo
kokybę mokykloje, gebės modeliuoti ir planuoti veiklą , pasirinkti efektyvius darbo metodus, gaus daug
praktinės veiklos pavyzdžių – vaizdinės ir metodinės medžiagos, naudingos organizuojant veiklą su
mokiniais ir jų tėvais.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos klasės auklėtojo
vadybinę kompetenciją siekiant mokinio gerovės ir optimalios socializacijos
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija, 12 val. – praktika, savarankiškas darbas: klasės
metų veiklos planas).
Programa skirta klasių auklėtojams , socialiniams darbuotojams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel.(8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt

_______________________________________________
Ankstyvojo amžiaus vaikų socializacija ikimokyklinėje įstaigoje
Siekiant, kad kuo anksčiau vaikai taptų visaverčiai visuomenės nariai, reikia sudaryti sąlygas jų
socializacijai jau ankstyvajame amžiuje. Ankstyvasis amžius (1 -3 m.) – vaiko gyvenimo periodas, kai
vaikas yra socialiai nesavarankiškas, tačiau ypač aktyviai sąveikauja su aplinkiniu pasauliu. Ikimokyklinė
ugdymo įstaiga negali apimti viso socializacijos ankstyvajame amžiu je turinio, tačiau turi sudaryti
sąlygas, leidžiančias vaikui bendrauti su bendraamžiais, suaugusiaisiais, plėtoti socialinę patirtį. Teorinių
žinių, kaip tai padaryti, galima rasti, tačiau pastebimas poreikis praktinių veiklų, tobulinančių ankstyvojo
amžiaus vaikų ugdytojų profesines kompetencijas.
Programa skirta padėti mokytojams suvokti vaikų socializacijos proceso svarbą ankstyvojo
amžiaus tarpsnyje, supažindinti su socializacijos galimybėmis ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus.
Programoje pateikiamos t eorinės žinios susietos su Kauno Panemunės lopšelio -darželio gerąja
darbo patirtimi.
Programos dalyviai plėtos mokytojų profesines kompetencijas, reikalingas orientavimuisi į
ugdymą kaip į procesą, stiprinantį ankstyvojo amžiaus vaikų socializaciją .
Programos trukmė – 6 valandos (2 val. – teorija, 4 val. – praktika).
Programa skirta ikimokyklinių įstaigų pedagogams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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SPECIALIOJO UGDYMO PROGRAMOS
Inovatyvių mokymo metodų ir informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymas
specialiajame ir pradiniame ugdyme
(Institucinio lygio programa)
Pripažįstama, kad specialiųjų poreikių m okinių ugdymas su bendraamžiais kelia naujų iššūkių
mokyklos bendruomenei. Viena iš naujausių priemonių yra informacinės ir komunikacinės techno logijos
(IKT), kurios puikiai tiktų specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti. Apie IKT diegimo svarbą rašoma Lietuvos
švietimo strateginiuose dokumentuose.
Specialiųjų poreikių mokinių ugdymui mokytojas gali pasitelkti ir inovatyvius mokymo metodus. Šie
metodai suprantami kaip ugdymo tikslams pasiekti taikomų būdų ir veiksmų visuma, sudaranti sąlygas
aktyviam mokinių ugdymui. Ne mažiau svarbus ir išskirtinis dėmesys mokinių mokymosi motyvacijai.
Programos tikslas – supažindinti logopedus, specialiuosius pedagogus, pradinių klasių mokytojus su
inovatyvių mokymo metodų ir informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taik ymu specialiajame ir
pradiniame ugdyme.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins IKT įgūdžius ir
profesinio tobulėjimo kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija, 12 val. – praktika, savarankiškas darbas – pamokos
plano parengimas).
Programa skirta pradinių klasių mokytojams, specialiesiems pedagogams, logopedams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt

_______________________________________________

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių mokymo(si) individualizavimo galimybės
naudojant informacines komunikacines technologijas ir
mokomąsias kompiuterines programas
(Institucinio lygio programa)
Siekiant patenkinti skirtingus mokinių poreikius, didinti jų mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą
savo jėgomis, mokytojai turi individualizuoti mokymo(si) procesą, siekti ugdymo kokybės, taikant
efektyvius ugdymo metodus. Tai pasiekti galima ugdymo procese naudojant įvairias informacines
technologijas. Mokytojams svarbu tobulinti informacinių technologijų naudojimo kompetenciją ir
gebėjimą tinkamai pasirink ti ir taikyti ugdymo procese informacines komunikacines technologijas ir
mokomąsias kompiuterines priemones.
Programa supažindina su informacinių komunikacinių technologijų ir mokomųjų kompiuterinių
priemonių taikymo specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinti ems mokiniams ypatumais ir pritaikymo
galimybėmis bei sudaro galimybę ne tik teoriškai susipažinti, bet ir praktiškai panaudoti naujausias
mokomąsias kompiuterines priemones ir informacines komunikacines technologijas.
Programos dalyviai, išklausę teo rinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins informacinių
technologijų naudojimo kompetenciją individualizuojant SUP mokinių mokymą(si).
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 8 val., praktika – 8 val., savarankiškas darbas – 2 val.).
Programa skirta pedagogams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Geometrija kitaip SUP mokiniams pradinėje mokykloje:
teorija ir praktika
(Institucinio lygio programa)
Matematika – vienas sunkiausių dėstomų mokomų dalykų mokykloje. O mok ant matematikos
specialiųjų poreikių mokinius, susiduriamama su įvairiomis problemomis. Mums, mokytojams, iškyla
svarbus uždavinys – ugdyti kiekvieno mokinio individualius įgūdžius, gebėjimus ir mokėjimus. Reikia
sužadinti mokinių domėjimąsi mokomuoju daly ku, nes tai, kas sunku, dažnai būna ir neįdomu. Mokant
reikia atsižvelgti į kiekvieno vaiko sugebėjimus ir juos lavinti, nuolat ieškoti naujų galimybių padėti
mokiniams lengviau suprasti ir išmokti mokomąją medžiagą. Programos tikslas – pristatyti matematikos
(geometrijos) mokymo pradinėse klasėse programą, metodus ir priemones, naudojamas mokant
specialiųjų poreikių vaikus.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins dalyko turinio
planavimo ir tobulinimo kompetenc iją.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija, 6 val. – praktika, 6 val. – praktiniai darbai,
priemonių naudojimas mokant geometrijos pradinių klasių spec. poreikių turinčius mokinius.
Programa skirta pradinių klasių pedagogams, ypač dirb antiems su SUP turinčiais vaikais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. valerija.segaloviciene@ kpkc.lt
_______________________________________________
Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių SUP,
sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas,
sukuriant saugią ir sveiką aplinką
(Institucinio lygio programa)
Tėvai neturi pakankamai žinių, kaip rūpintis SUP vaikų sveikata, kaip ją tausoti ir stiprinti. Todėl į
pagalbą šeimai ateina ikimokyklinio ugdymo įstaigos pe dagogai. Kad vaikų sveikatos ugdymo programa
būtų įgyvendinta, pedagogams reikia ne tik žinių apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus, bet ir
įgūdžių, kaip ją ugdyti: patys turi saugoti savo sveikatą, laikytis sveikos gyvensenos principų ir t.t. Todėl
labai svarbu pedagogams aktyviai bendradarbiaujant su tėvais sukurti tokią saugią ir sveiką aplinką,
kurioje ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys SUP, galėtų tenkinti visus fiziologinius, emocinius,
saviraiškos, pažinimo ir kt. poreikius.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins pedagogų profesinę
kompetenciją, suteikiant žinių apie ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių SUP, sveikatos saugojimo
kompetencijos ugdymą, sukuriant saugią ir sveiką aplinką.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., praktika – 10 val., savarankiškas darbas – 2 val.
(kausimynas tėvams, mokytojams, specialistams). Programa gali vykti ir 6 val.
Programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems su vaikais, turi nčiais SUP.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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SUP turinčių vaikų asmeninės, socialinės ir profesinės kompetencijos ugdymas:
patirtis, įžvalgos
(Institucinio lygio programa)
Mokinių asmeninės, socialinės ir profesinės kompetencijos ugdymas atitinka šiuolaikinės
mokyklos tikslus ir uždavinius.
Gyvenimo įgūdžiai ypač reikšmingi specialiųjų poreikių turintiems vaikams – labiausiai
pažeidžiamai visuomenės daliai. Neįgaliems vaikams ir jaunuoliams rengtis suaugusiųjų gyvenimui
besikeičiančioje aplinkoje, ugdyti vertybinius ir adekvačius santykius su savimi ir kitais, sudaryti sąlygas
augti, auklėtis, atsiskleisti, rasti galimybes ir būdus, kaip įveikti gyvenimo sunkumus ir siekti profesinių
tikslų, gali padėti tik kompetentingi pedagogai.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojų, dirbančių
su SUP vaikais, socialinę, mokinio pažinim o, sociokultūrinę kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (12 val. – teorinė, praktinė veikla, 6 val. –savarankiškas darbas ir
refleksija).
Programa skirta pedagogams, ugdantiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
_______________________________________________

Pojūtinės patirties plėtotės ir raiškos galimybės,
tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius
(Institucinio lygio programa)
Pojūtinės patirties lavinimas yra ypač svarbus SUP vaikų ugdyme, kadangi jutiminės patirties
stoka neigiamai atsiliepia jų mąstymo ir kalbos raidai. Ugdymo įstaigose skiriamas nepak ankamas
dėmesys pojūčiams lavinti. Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta gerinti specialistų, dirbančių su
SUP vaikais psichologines, didaktines, dalyko kompetencijas: gebėjimą nustatyti vaiko asmenybės
savybes, teikti vaikams paramą ir priimti iš jų g rįžtamąjį ryšį, veiklos pokyčius, parengti individualią
programą SUP vaikams, diferencijuoti, integruoti mokymą, naudoti aktyvius savarankišką darbą
skatinančius metodus, įdiegti naujoves, pagal vaiko galimybes ir poreikius parinkti mokomąją medžiagą ir
atitinkamus mokymo metodus bei priemones. Programos tikslas- supažindinti pedagogus su teorinėmis ir
praktinėmis pojūtinės patirties plėtotės ir raiškos galimybėmis dirbant su SUP vaikais.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokinių pažinimo ir
jo propažinimo, motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (4 val. – teorija, 6 val. – praktika, savarankiškas darbas –
praktiniai kūrybinės raiškos elementai ugdant SUP vaikus – 8 val.).
Programa skirta pedagogams dirbantiems su SUP vaikais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Dailės terapijos metodų taikymas dirbant su specialiųjų poreikių vaikais
(Institucinio lygio programa)
Bendraujant meno kalba, nepriklausomai nuo sutrikimų, keičiamasi emocine, socialine, pažintine
informacija, atrandami vidiniai išgyvenimai ir dvasiniai, tarpasmeniniai ryšiai, užmezgamas kontaktas
tarp vaiko ir pedagogo, sukuriama saugumo, tarpusavio pasitikėjimo atmosfera.
Vienas esminių jos principų – teorinio ir praktinio darbo dermė . Programos dalyviai susipažins su
dailės terapijos metodais, įgis žinių ir gebėjimų taikyti juos dirbant su specialiųjų poreikių vaikais.
Klausydamiesi teorinių paskaitų, stebėdami ir analizuodami gerosios darbo patirties pavyzdžius, atlikdami
praktines-kūrybines užduotis individualiai ir grupėse – mokytojai bei specialistai sieks kurti savo dai lės
raiškos projekto viziją, mokysis ją pagrįsti ir pristatyti virtualioje erdvėje .
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei specialistų kompetencijas taikyti d ailės terapijos metodus dirbant
su specialiųjų poreikių vaikais.
Programos trukmė – 18 valandų (6val. – teorija, savarankiškas darbas: ugdytinio piešinio raidos
analizė bei jos pagrindimas –12 val.).
Programa skirta ikimokyklinio bei priešmokykl inio ugdymo mokytojams ir specialistams,
ugdantiems specialiųjų poreikių vaikus .
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Skaitomo teksto suvokimo gerinimas
naudojant naują mokomąją kompiuterinę priemonę „Skaitau gimtąja kalba“
(Institucinio lygio programa)
Pedagogai, ugdantys specialiųjų ug dymosi poreikių vaikus, dažnai susiduria su specialiųjų
mokomųjų priemonių, skirtų šiems vaikams ugdyti, trūkumu. Tai neigiamai veikia inovatyvių mokymo/si
metodų taikymą ugdymo procese, mažina pasirinkimo galimybes, o kartu mokymo/si procesą daro ne tokį
patrauklų ir pritaikytą mokiniams. Žinodami šią problemą, Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centro pedagogai sukūrė naują mokomąją kompiuterinę priemonę „Skaitau gimtąja kalba“. Tai
viena iš nedaugelio mokomųjų kompiuterinių priemonių, k uri atliepia specialiųjų ugdymo/si poreikių
mokinių poreikius, palengvina įvairių mokomųjų dalykų teksto suvokimą. Priemonėje pateiktos įvairios
užduotys, kryžiažodžiai leidžia mokiniui suprasti, analizuoti, pritaikyti įgytas žinias, motyvuoja jį tolesnei
veiklai ir sudaro sąlygas jo pažintinių galių plėtrai.
Programos tikslas – pristatyti ir supažindinti su inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo
strategijomis ugdant SUP vaikus.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plė tos pedagogų, dirbančių su
SUP turinčiais mokiniais, informacinių technologijų naudojimo bei ugdymo/si aplinkų kūrimo
kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (3 val. – teorija, 9 val. – praktika, 6 val. – savarankiškas darbas.
Programa skirta pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Vaikų, turinčių klausos sutrikimą, t arties,
kalbos mokymo bei klausos lavinimo ypatumai
(Institucinio lygio programa)
Kurčiojo ir neprigirdinčiojo socialinis ir asmeninis prisitaikymas gyvenime yra tiesiogiai susijęs su
jo sugebėjimu bendrauti sakytine kalba, taip pat gebėjimo suvokti apl inkinių kalbą. Sutrikusios klausos
vaikus ypač svarbu ne tik mokyti aiškios tarties , bet ir lavinti klausą. Nuolat lavinama klausa, turtinamas
žodynas, suteikia vaikui, turinčiam klausos sutrikimų, didesnes galimybes išgirsti kalbą, ją plėtoti, o kartu
susidaryti taisyklingesnės tarties įgūdžius.
Todėl vienas iš pagrindinių pedagogų, ugdančių vaikus, turinčius klausos sutrikimą, uždavinių –
sakytinės kalbos įgūdžių formavimas mokant tarties ir kalbos bei lavinant klausą.
Šio seminaro metu klausytojai susip ažins su vaikų, turinčių klausos sutrikimą, klausos lavinimu,
tarties ir kalbos mokymu .
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , patobulins IKT taikymo,
mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (2 val. – teorija, 10 val. – praktika, 6 val. – savarankiškas darbas).
Programa skirta pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais klausos sutrikimą.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų: pagalbos kryptys ir metodai
(Institucinio lygio programa)
Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (toliau – ADS) neigiamai paveikia mokinių kognityvinę sferą i r
socialinį elgesį bei socialinę adaptaciją. Šie vaikai labiau agresyvūs, pasižymi netinkamu socialiniu
elgesiu, jiems būdingos nepalankios psichologinės būsenos, kaip baimės, nerimas, depresija ar pan.
Kadangi šis sutrikimas gali progresuoti ir tęstis vėlesniame amžiuje, sukeldamas psichologines, socialines,
fizines problemas, labai svarbus yra ankstyvas šio sutrikimo įverti nimas ir kuo ankščiau suteikta
pedagoginė bei psichologinė pagalba. Programos tikslas – suprasti aktyvumo ir dėmesio sutrikimą (ADS)
bei susipažinti su ugdymo formomis bei metodikomis, leidžiančiomis įveikti ar sumažinti šį sutrikimą,
teikti kvalifikuotą pagalbą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , plėtos vaiko pažinimo ir jo
pripažinimo, ugdymo/si aplinkų kūrimo mokytojo profesines kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., praktika – 6 val., savarankiškas darbas –
6 val.).
Programa skirta pedagogams, dirbantiems su ADS turinčiais vaikais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Specialiųjų poreikių mokinių sutrikimų įvertinimas ir jų ugdymas
per taikomąją fizinę veiklą
(Institucinio lygio programa)
Ši programa, plėtodama mokytojo profesines kompetencijas (profesinio tobulėjimo, mokinių
motyvavimo ir paramos j iems ir t.t.), bendradarbiaujant, dirbant komandoje supažindins klausytojus su
naujausiomis teorinėmis žiniomis, išmokys kryptingai taikyti jas praktikoje, tobulins gebėjimą pasirinkti ir
pritaikyti taikomosios fizinės veiklos programą, atsižvelgiant į mok inių poreikius. Programos tikslas –
siekti geresnės specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės per taikomąją fizinę veiklą , plėtojant
mokytojų ir specialistų profesines kompetencijas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užd uotis, plėtos mokinių motyvavimo
ir paramos jiems, profesinio tobulėjimo mokytojo profesines kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 3 val., praktika – 10 val., savarankiškas darbas – 5 val.).
Programa skirta pedagogams, dirbantie ms su SUP turinčiais mokiniais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt

_______________________________________________
Inovatyvių ugdymo metodų diegimas dirbant su SUP vaikais
(Institucinio lygio programa)
Nemažai daliai mokytojų trūksta kompetencijų efektyviai ugdyti SUP mokinius . Sunkiausiai
pedagogams sekasi kasdieniame darbe ta ikyti specialiosios pedagogikos žinias, labai sunku mokytojams
rengti adaptuotas, individualias programas, sudaryti ugdymo planą SUP mokiniui, o svarbiausia –
efektyviai dirbti pamokos metu, didinti SUP mokinių mokymosi motyvaciją. Programa primins
mokytojams svarbiausius švietimo dokumentus, kurie reglamentuoja integracijos procesus Lietuvoje,
pateiks užsienio šalių praktikos pavyzdžių, ugdant SUP vaikus, pristatys ir skatins praktiškai diegti
inovatyvius ugdymo metodus, primins M.Montessori pedagoginį met odą bei jo taikymo galimybes dirbant
su SUP mokiniais. Programos dalyviai galės pasidalyti praktinio darbo patirtimi.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , tobulins profesines
kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., virtualus konsultavimas – 6 val., praktinis darbas
– 6 val.).
Programa skirta pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel.: (8 -37) 20 01 27,
el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo organizavimas,
tobulinant specialiojo ugdymo komisijoje dirbančių specialistų kompetencijas
(Institucinio lygio programa)
Programos metu įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai padės dalyviams geriau pažinti SUP
mokinių psichologinius asmenybės bruožus, identifikuoti savo įstaigos poreikius, pažinti save ir kitus,
formuos profesinę nuostatą, kad komandiniu požiūriu pagrį sta SUK veikla yra efektyvi siekiant SUP
mokinių ugdymo kokybės.
Programoje išryškinamas sisteminis požiūris į komandinį darbą ir SUK narių profesinių
kompetencijų plėtotę yra tikslingas žingsnis, kuriant saugią mokyklą ir užtikrinant SUP mokinių
integraciją. Programos tikslas – specialiojo ugdymo komisijos komandinio darbo stiprinimas, tobulinant
specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) organizavimo kokybę.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , tobulins profesines
kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (1-oji diena – darbas auditorijoje, 2 -oji diena – savarankiškas
darbas „SUK komandinio darbo modelis “, 3-oji diena – virtuali konferencija).
Programa skirta pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais mokini ais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymas karjerai
(Institucinio lygio programa)
Programa parengta siekiant padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, kad jie
efektyviau tenkintų ugdymo karjerai poreikius, plėtoti pedagogų karjeros bei ugdymo karjerai
kompetenciją, supažindinti su profesinio informavimo taško veikla, atskleisti jo galimybes tobulinant
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo karjerai organizavimo kokybę, supažindinti su
ugdymo karjerai programos sudarymo principais ir mokyti program os klausytojus įgytas žinias pritaikyti
praktiškai savo įstaigoje sudarant ugdymo karjerai programą.
Programos tikslas – atskleisti mokyklos galimybes tobulinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo
organizavimo kokybę.
Programos dalyviai, išklausę teor inę dalį ir atlikę praktines užduotis , plėtos profesines, ugdymo
karjerai kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (2 val. – teorija, 10 val. – praktika, 6 val. – savarankiškas darbas).
Programa skirta mokytojams, ugdantiems specialiųjų ugdym o(si) poreikių turinčius mokinius.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Specialiųjų mokymo priemonių taikymas
naudojant kūrybinio mąstymo ugdymo metodus ir strategijas
(Institucinio lygio programa)
Vienas esminių programos principų – mišrus mokymo/si modelis, apimantis teorinius užsiėmimus
ir aktyvius mokymo/si metodus, padedančius praktiškai išbandyti teorinius aspektus . Programos dalyviai
susipažins su SUP vaikų ugdymo galimybėmis, naudojant kūrybinio mąstymo ugdymo metodus, įgis žinių
ir gebėjimų, kaip taikyti SMP, kaip planuoti, modeliuoti ir vertinti ugdymo/si situaciją. Klausydamiesi
teorinių paskaitų, stebėdami ir analizuod ami gerosios darbo patirties pavyzdžius, atlikdami praktines
užduotis grupėse bei savarankiškai – mokytojai bei specialistai sieks atrasti savąjį mokymo ir ugdymo,
taikant SMP, modelį. Tai formuos profesinę nuostatą, kad sisteminiu požiūriu pagrįstas SMP t aikymas yra
sėkmingos SUP vaikų socializacijos ir integracijos garantas .
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , plėtos mokytojų ir specialistų
profesines kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., savarankiško darbo – 12 val.).
Programa skirta ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir specialistams,
ugdantiems SUP vaikus.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Sveikos ir saugios ugdymo aplinkos sukūrimas ugdymo įstaigose,
skirtose alergiškiems vaikams
(Institucinio lygio programa )
Pedagogai ir slaugytoja i, seminaro metu įgyja žinių apie aplinkos pritaikymą alergiškiems
vaikams. Praktiškai parodoma, kaip turi būti įrengtos patalpos, kokia patalynė naudojama alergiškiems
vaikams, kokiomis priemonėmis valoma, kaip organizuojama alergiškų vaikų mityba. Pademo nstruojama,
kokios reikalingos gydytojų rekomendacijos, anketos, kurias pildo tėvai dėl galimų vartoti maisto
produktų. Programos tikslas – suteikti žinių pedagogams ir kitiems įstaigos darbuotojams apie alerginius
susirgimus (astmą, atopinį dermatitą), ka ip tinkamai parengti hipoalerginę aplinką ir tinkamai organizuoti
vaikų, sergančių alergijomis, ugdymą bei mitybą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , plėtos mokytojų ir specialistų
profesines kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., praktika – 6 val., virtualus konsultavimas – 6
val.).
Programa skirta pedagogams ir slaugytojams, dirbantiems su alergiškais vaikais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Interaktyvios lentos panaudojimas specialiojo ugdymo modernizavimui
(Institucinio lygio programa)
Prioritetinėse pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulini mo kryptyse 2008–2010 metams
akcentuotas gabių, mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių ugdymas.
Efektyviam specialiojo ugdymo organizavim ui reikia specialių ar įvaire snių mokymo priemonių, mokymo
technikų/metodų arba įrangos. Todėl skatinama plėtoti praktinius pedagogų gebėjimus, kurie leistų
efektyviai reaguoti į įvairialypius moksleivių poreikius, į sparčią technikos pažangą.
Atlikti tyrimai pagrindžia int eraktyvių lentų naudą ugdymui(si) : jos išplečia kompiuterinio
demonstravimo bei modeliavimo g alimybes, gerina bendravimą ir bendradarbiavimą, padeda integruoti
informacines technologijas , diferencijuoti užduotis , didina ugdymo(si) tempą, gylį, mokymosi motyvaciją.
Visa tai ypa2 svarbu organizuojant specialųjį ugdymą.
Ši programa padės pedagogams įgyti ir plėtoti kompetencijas, reikalingas sėkmingam
interaktyvaus ugdymo(si) organizavimui dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins informacinių
technologijų naudojimo, m okymo/si proceso valdymo bei komunikacines mokytojo profesines
kompetencijas.
Programos trukmė – 36 valandos (teorija ir praktinės užduotys – 12 val., savarankiškas darbas –24
val.).
Programa skirta visų kvalifikacinių kategorijų pedagogams, dirbantiems su specialiųjų poreikių
mokiniais, turintiems galimybę ugdymo procese naudoti interaktyvią lentą bei norintiems ugdomąją
veiklą modernizuoti interaktyviomis ugdymo priemonėmis.
Programos koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. informacinis@kpkc.lt
_______________________________________________
Komandinis darbas ugdant SUP vaiką ikimokyklinėje įstaigoje
Ikimokyklinėse įstaigose ugdant vaikus, neturinčiu s specialiųjų poreikių, glaudus specialistų
sąveikos reikalingumas nėra labai ryškus, nes vaikų ugdymą tam tikru lygiu apibrėžia bendrosios ugdymo
programos. Tačiau tais atvejais, kai vaiko ugdyme iškyla specifinių sunkumų, jo specialiųjų poreikių
patenkinimas reikalauja individualizuotos programos ir įvairių sričių specialistų veiklos koordinavimo.
Iškyla darbo bendroje komandoje poreikis. Be tėvų, kurie yra svarbiausi ugdymo komandos nariai, į ją
įeina visi su vaiko ugdymu susiję specialistai.
Komandinis darbas ugdymo įstaigoje, kurią lanko SUP turintys vaikai, yra būtinybė. Į komandinį
darbą orientuotoje aplinkoje, kiekvienas darbuotojas tiki, kad mąstymas ir kūrimas, planavimas ir
sprendimų priėmimas bei užduočių atlikimas geriau atliekami, kai bendradar biaujama tarpusavyje.
Tokioje aplinkoje dirbantys žmonės žino, kad prisideda prie bendros sėkmės.
Programos dalyviai tobulins mokytojų ir specialistų profesines kompetencijas, suteikiant žinių apie
komandinio darbo efektyvumą SUP vaiko ugdymui.
Programos trukmė – 6 valandos (teorija – 2 val., praktika – 4 val.).
Programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems su SUP vaikais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos (SUK)
darbo tobulinimo praktiniai aspektai
Programa orientuota į praktinės SUK veiklos aspektų pristatymą, pradedant mokyklos SUK
dokumentacijos rengimu, pereinant prie ugdymo proceso organizavimo ir baigiant SUK veiklos vertinimo
pavyzdžiais. Pristatomos mokykloje sėkmingai ugdymo procese naudojamos mokyklos specialistų
sukurtos sistemos: „Bendradarbiavimo su tėvais ir jų informavimo apie individualią mokinių pažangą“ ir
„SUP turinčių mokinių individualios veiklos sekimas, vertinimas ir įsivertinimas“, kuriomis vadovaujantis
SUP turintys mokiniai mokomi realiai planuoti savo būsimąją karjerą.
Programos dalyviams bus demonstruojami itin pavykę darbo individualizavimo ir diferencijavimo,
aktyvių mokymo metodų ir IKT taikymo pavyzdžiai, kurie stiprina mokymosi motyvaciją, o ugdymo
procesą mokiniams daro patrauklesnį.
Programos dalyviai tobulins mokytojų, speci alistų profesines kompetencijas, organizuojant SUK
darbą mokykloje.
Programos trukmė – 6 valandos (2,5 val. – teorija, 3,5 val. – praktika).
Programa skirta pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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PROGRAMOS BIBLIOTEKININKAMS
Ugdymo įstaigos bibliotekininko dalykinio bendravimo etika ir psichologija
(Institucinio lygio programa)
Etika plačiąja prasme – tai tarpasmeninio bendravimo principų žinojimas ir laikymasis.
Dalykiniame bendravime neretai pasigendama dalykiškumo, konkretumo, efektyvaus darbinių klausimų
sprendimo, kartais pakantumo. Ugdymo įstaigų specialistams r eikia ne tik profesinių žinių, bet ir derybų,
konfliktų valdymo, pokalbio vedimo įgūdži ų. Dalykinės etikos pagrindas yra tokios bendražmogiškos ios
vertybės kaip: asmeninė laisvė, kantrybė, taktiškumas, emocijų valdymas. Šių kompetencijų turėjimas
užtikrina geresnę darbo su klientais kokybę, aukštesnę bendravimo kultūrą. Bendravimo įgūdžių
tobulinimas niekada nepraranda savo aktualumo įvairių specialistų darbe.
Šios programos tikslas – ugdymo įstaigų bibliotekininkų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdyma s,
siekiant aukštesnės bendravimo kultūros ir darbo kokybės.
Seminaruose aptariamos bendravimo ir informacijos priėmimo rūšys, grįžtamasis ryšys. Taip pat
lyginamas buitinis ir dalykinis bendravimas, mokoma bendravimo etikos, tobulinami konfliktų sprendimo
ir derybų įgūdžiai.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins bendrąją
bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencij ą.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., praktinės užduotys – 6 val., savarankiškas darbas
– 6 val.).
Programa skirta ugdymo įstaigų bibliotekininkams ir kitiems specialistams .
Programos koordinatorė – Rasa Sisimbajevaitė, tel. (8-37) 32 40 50, el.p. biblioteka@kpkc.lt
_______________________________________________
Ugdymo įstaigos bibliotekininko dalykinio bendravimo
etika ir psichologija
Etika plačiąja prasme – tai tarpasmeninio bendravimo principų žinojimas ir laikymasis.
Dalykiniame bendravime neretai pasigendama dalykiškumo, konkre tumo, efektyvaus darbinių klausimų
sprendimo, kartais pakantumo. Ugdymo įstaigų specialistams reik ia ne tik profesinių žinių, bet ir derybų,
konfliktų valdymo, pokalbio vedimo įgūdži ų. Dalykinės etikos pagrindas yra tokios bendražmogiškos
vertybės kaip: asmeninė laisvė, kantrybė, taktiškumas, emocijų valdymas. Šių kompetencijų turėjimas
užtikrina geresnę darbo su klientais kokybę, aukštesnę bendravimo kultūrą. Bendravimo įgūdžių
tobulinimas niekada nepraranda savo aktualumo įvairių specialistų darbe.
Programos tikslas – ugdymo įstaigų bibliotekininkų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymas,
siekiant aukštesnės bendravimo kultūros ir darbo kokybės.
Seminare aptariamos bendravimo ir informacijos priėmimo rūšys, grįžtamasis ryšys. Taip pat lyginamas
buitinis ir dalykinis bendravimas, mokoma bendravimo etikos, tobulinami konfliktų sprendimo ir derybų
įgūdžiai.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins bendrąją bendravimo
ir bendradarbiavimo kompetencij ą.
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta ugdymo įstaigų bibliotekininkams ir kitiems specialistams .
Programos koordinatorė – Rasa Sisimbajevaitė, tel. (8 -37) 32 40 50, el.p. biblioteka@kpkc.lt
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Bibliotekininkų kalbos kultūra.
Reikalų raštai kaip kalbos mokymo erdvė
Keičiantis kalbos kultūros reikalavimams, bibliotekininkams svarbu laiku susipažinti su
taisyklingos kalbos nuostatomis, reikalų raštais. Seminaras padės skleisti filologinio darbo patirtį, įtvirt inti
naujus žodžius, užbėgti klaidoms už akių. Bus mokoma parinkti tinkamiausią žodį, sakinio konstrukciją,
aiškiausiai perteikti mintis. Ypač daug dėmesio bus skiriama bibliotekininkų kalbos kultūrai, kalbos
etikai.
Programa siekiama supažindinti su naujausiais kalbos kultūros ir raštų tvarkymo reikalavimais, lavinti
komunikacinius gebėjimus.
Seminare apžvelgiami lietuvių kalbos komisijos nutarimai, pristatomi reikalų raštų standartai ir naujausia
literatūra kalbos kultūros klausimais. Seminaro dalyviai mo komi savo kasdienėje kalboje ir tvarkomuose
dokumentuose vengti dažniausiai pasitaikančių kalbos kultūros klaidų.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins bendrąją
komunikacinę ir informacijos valdymo kompetenci ją.
Programos trukmė – 6 valandos (teorija – 3 val., praktinės užduotys – 3 val.).
Programa skirta ugdymo įstaigų bibliotekininkams ir kitiems specialistams.
Programos koordinatorė – Rasa Sisimbajevaitė, tel. (8-37) 32 40 50, el.p. biblioteka@kpkc.lt
_______________________________________________
Kompiuterinis dokumentų katalogavimas bei komplektavimas
dirbant su mokyklų bibliotekų informacine sistema „MOBIS“
XXI amžiuje keliami vis nauji reikalavim ai švietimo sistemai ir jos darbuotojams. Prioritetinėmis
švietimo kryptimis tampa informacinės visuomenės kūrimas, skaitmeninio raštingumo didinimas. 2003
metais Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu buvo sukurta ir pradėta diegti mokyklų bibliotekų
informacinė sistema MOBIS. MOBIS leidžia automatizuoti visus bibliotekinius procesus nuo dokumento
gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo . Ši sistema padeda pakeisti tradicinius bibliotekos darbo
metodus pažangesniais.
Programa padės susipažinti su MOBIO struktūra ir galimybėmis, diegimo ypatumais. Programos
dalyviai išmoks kurti bibliografinius įrašus, sudaryti kompiuterinį dokumentų fondą, aptarnauti
skaitytojus. Mokymai leis atsakyti ir į praktinio pobūdžio klausimus. Ypa č aktuali ir naudinga ši pr ograma
tapo, kai 2008 metais pasirodė atnaujinta MOBIS versija.
Šios programos tikslas – ugdyti mokyklos bibliotekininkų informacinių technologijų naudojimo
kompetenciją, mokant kataloguoti ir komplektuoti dokumentus informacine sistema MOBIS.
Seminare aptariamos MOBIS informacinės sistemos diegimo mokykloje sąlygos, supažindinama su
kompiuteriniu knygų katalogavimu ir komplektavimu, mokoma savarankiškai kopijuoti, sudarinėti
bibliografinius įrašus, vesti elektroninę knygų apskaitą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins profesinę
informacinių technologijų naudojimo ir specialiąją bibliotekininko kompetencijas.
Programos trukmė – 30 valandų (teorija – 9 val., praktinės užduotys – 15 val., savarankiškas
darbas – 6 val.).
Programa skirta ugdymo įstaigų bibliotekininkams ir kitiems specialistams .
Programos koordinatorė – Rasa Sisimbajevaitė, tel. (8-37) 32 40 50, el.p. biblioteka@kpkc.lt
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BENDROSIOS PROGRAMOS
Saugesnės moksleivių ugdymo aplinkos kūrimas:
sveikatinimo kontekstas
(Institucinio lygio programa)
Sveiko gyvenimo būdo formavimas nuo vaikystės yra labai svarbi sveikatos stiprinimo prielaida.
Įgytos naujausios žinios bei įgūdžiai vaikų bei paauglių s veikatos išsaugojimo, stiprinimo
klausimais, leis patobulinti pedagoginę praktiką.
Šia kvalifikacijos tobulinimo programa siekiama suteikti pedagogams žinių fizinės, psichinės
sveikatos ugdymo bei išsaugojimo klausimais.
Tikslas ir uždaviniai – plėtoti pedagogų saugesnės ugdymo aplinkos kūrimo kompetencijas
moksleivių sveikatinimo kontekste. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems vaikams ir paaugliams
nelaimingų atsitikimų, traumų atvejais. Suprasti dažniausiai pasitaikančias mokyklinio amžiaus vaikų
ūmias būkles ir susirgimus bei pirmosios pagalbos veiksmus. Išmanyti sveikos gyvensenos ir moksleivių
sveikatos ugdymo ypatumus.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę
mokinio pažinimo ir jo paž angos pripažinimo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Sėkminga pamoka suaugusiųjų klasėje
(Institucinio lygio programa )
Suaugusiųjų švietimas tampa viena iš svarbiausių žmogaus, bendruomenės, valstybės išgyvenimo
sąlygų. Į suaugusiųjų bendro jo lavinimo mokyklų klases ateina skirtingų žinių ir gebėjimų, nevienodos
mokymosi patirties žmonės, todėl labai svarbu sėkmingas, rezultatyvus mokymas(is) kiekvienam.
Pamoka ir konsultacija – svarbiausia veikla suaugusiųjų mokymo(si) procese. Nauja darbo forma ir
produktyvios veiklos sąlyga tampa nuotolinis mokymasis.
Tai 18 valandų (14 val. auditorinio ir 4 val. savarankiško darbo) kvalifikacijos tobulinimo
programa, kuria siekiama padėti andragogams išsiaiškinti, suvokti ir išmokti praktiškai taikyti
svarbiausius sėkmingos suaugusiųjų pamokos ir konsultacijos organizavimo aspektus.
Seminaro dalyviai analizuos pamokų tipus ir specifiką, mokysis formuluoti pamokos tikslą ir
uždavinius, susipažins su šiuolaikinėmis mokymo(si) strategijomis, parinks mokymosi strategiją,
atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius, mokymosi stilių; mokinio ir mokytojo dialogo kokybę; ieškos
būdų, kaip palaikyti mokinių motyvaciją, paremtą jų ugdymosi patirtimi, analizuos besimokančiųjų
mokymo(si) pasiekimų vertinimo -įsivertinimo strategijas. Bus mokomasi organizuoti konsultavimo
procesą, savarankišką mokymąsi. Taip pat aptariamos ir nuotolinio mokymosi taikymo galimybės,
praktiškai išmėginama virtualių pamokų programa Moodle. Dalyviai savarankiškai parengs pasirinktos
virtualios pamokos detalųjį planą.
Seminaro dalyviams, išklausiusiems teoriją ir atlikusiems visas praktines bei savarankiško darbo
užduotis, bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, liudijantys, kad asmuo patobulino ugdymo/si
aplinkų kūrimo bei mokymo/si pro ceso valdymo mokytojo profesines kompetencijas.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Vaizduotės įtaka komunikavimo kompetencijos ugdymui(si)
(Institucinio lygio programa)
Žmogaus pagrindinė raiška – kalba. Vaikams diegiant meninio ugdymo principus ir ypač daug
dėmesio skiriant vaizduotės lavinimui pastebėti puikūs rezultatai komunikavimo kompetencijos
ugdyme/si. Ieškant būdų, padėsiančių tiek vaikui, tiek pedagogui atrasti naujus stimulus kalbos
formavime, patrauklius metodus ir formas, scenos kalba ir logopedija viena kitą papildydamos virto į
naują kalbos ugdymo metodiką, kai pasitelkus vaizduotę, patrauklius, emociškai nuspalvintus pratimus,
atpalaidavus kūną, sutelkus dėmesį kalba įprasminama, kaip nuotykis, kuriame smagu, įdomu ir vertinga
dalyvauti.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins komunikacinę ir
meninę kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija, 6val. – praktika, 6 val. – savarankiškas darbas
aplanko „Vizualinės strategijos ugdant komunikavimo kompetenciją“ rengimas).
Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, specialiesiems
pedagogams, norintiems taikyti meno metodą dirbant su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir
specialiųjų poreikių vaikais.
Programos koordinatorė –Valerija Segalovičienė, tel. (8 -37) 20 01 27, el.p.valerija.segalovičienė@kpkc.lt
_______________________________________________
Socialinių įgūdžių, vertybinių nuostatų ugdymas,
naudojant dailės terapijos metodus
(Institucinio lygio programa)
Dailės terapijos užsiėmimas dažnai sukelia žmonėms teigiamas emocijas, paded a nugalėti apatiją
ir neiniciatyvumą, suformuoti aktyvesnę gyvenimišką poziciją. Šito labai reikia, formuojant ugdytinio
socialinius įgūdžius.
Programa sudaryta mokymui naudojant ŽPE modelį: ŽINIOS – POŽIŪRIS – ELGESYS.
Informacijos pateikimas derinamas s u aktyvių pozicijų ir įvertinimų apdovanojimu, taip pat norimo
elgesio suformavimu, kad palyginti per trumpą laiką galima pakeisti požiūrį, įvertinimus ir elgesį.
Tikslas ir uždaviniai – panaudojant dailės terapijos metodus, mokyti mokytojus formuoti mokin ių
socialinius įgūdžius ir teisingas vertybines nuostatas.
- Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus pasiryžimą sveikai gyventi.
- Padėti mokytojams lavinti moksleivių savikontrolė s, problemų sprendimo, tinkamo elgesio
pasirinkimo, sprendimų priėmimo ir bendravimo įgūdžius.
- Skatinti programos dalyvius tinkamai parinkti priemones ir būdus socialiniams įgūdžiams bei
teigiamai savivertei ugdyti.
Programos dalyviai, išklausę teori nę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę
mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas ir jo įveikimo socioedukaciniai aspektai
(Institucinio lygio programa)
Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas labai dažnai išryškėja būtent mokykliniame amžiuje ir reiškiasi
vaiko mokyklinės veiklos kontekste. Pastaroji aplinkybė aktualizuoja ir įprasmina išskirtinį ugdymo
mokslo bei praktikos dėmesį nagrinėjamam sutrikimui ir jo pasekmėms įveikti. Kadangi aktyvumo ir
dėmesio sutrikimas gali progresuoti ir tęstis vėlesniame amž iuje, sukeldamas psichologines, socialines,
fizines problemas, labai svarbus yra ankstyvas šio sutrikimo atpažinimas, įvertinimas bei kuo
ankstesniame amžiuje suteikta socioedukacinė pagalba.
Tikslas ir uždaviniai – plėtoti pedagogų kompetencijas aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turinčių
mokinių ugdymo klausimais . Mokėti atpažinti aktyvumo ir dėmesio sutrikimą (ADS). Susipažinti ir
mokėti taikyti socioedukacines ADS redukavimo priemones (ugdymo institucijoje ir namų aplinkoje).
Susipažinti su klinikinės ir so cialinės interakcinės paradigmų požiūriais (ADS vaikų ugdymo
kontekstas). Mokėti taikyti pedagoginės pasakų terapijos, meno terapijos, sugestopedijos metodus ADS
vaikų ugdymo procese.
Programos dalyviai, išklausę teori nę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę
mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Šiuolaikinės ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, rezultatyvumas
(Institucinio lygio programa)
Nuo 2007 m. liepos 27 dienos įsigaliojo naujieji mokytojų atestacijos nuostatai. Juos reikėjo keisti,
nes:
5.
6.
7.
8.

Įvyko dideli pokyčiai švietime ;
Mokytojų veiklos vertinimo kriterijai atitrūk o nuo tiesioginio mokytojo darbo ;
Dažnai, mokytojui įgijus kvalifikacinę kategoriją, aktyvumas susilpnėja
Tyrimų rezultatai: mokinių pasiekimai (valstybinių egzaminų rezultatai) neadekvatūs
mokytojų turimoms kvalifikacinėms kategorijoms .
Kito reglamentuojantys ugdymo turinį dokumentai bei ugdymo turinio prioritetai.
Todėl būtina keisti mokytojų p ožiūrį į ugdomosios veiklos tikslingumą bei šiuolaikinę pamoką.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojų profesines
kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (12 val., – auditorinio darbo, 6 va l. – savarankiško darbo
„Atviros veiklos stebėjimas ir analizė“). Programa gali būti vykdoma ir 6 valandų.
Programa skirta visų tipų ugdymo įstaigų mokytojams, specialistams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segalovičienė@kpkc.lt
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Ugdymo turinio kaita. Bendrųjų programų atnaujinimas:
problemos, galimybės ir vizijos
(Institucinio lygio programa )
Įgyvendinant Valstybės švietimo strategijos 2003 –2012 m. nuostatas, parengtos Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklų pagrindinio ugdymo atnaujintos Bendrosios programos. Kai kurios mokyklos jau
2008/2009 m.m. pradėjo dirbti pagal šias programas, o nuo 2009 –2010 mokslo metų pagal jas dirbs visi
šalies mokytojai. Tad labai svarbu, kad pedagogai būtų gerai susipažinę su atnaujintų programų turiniu,
struktūra, vertinimu, tarpdalykine integracija, didaktinėmis nuostatomis.
Tai 18 valandų (auditoriniam darbui – 11,5 val., savarankiškam darbui – 6,5 val.) programa, kurios
tikslas – suteikti dalyviams kompetencijų, reikalingų Ugdymo turinio strategijos, atnaujintų Bendrųjų
programų įgyvendinimui bendrojo lavinimo mokykloje, mokytojo asmeninės profesinės karjeros
projektavimui.
Mokymų metu aptariamos švietimo kaitos pri elaidos, analizuojama Bendrojo lavinimo ugdymo
turinio strategija, atnaujintų Bendrųjų programų struktūra, akcentuojama mokytojo a smeninės profesinės
karjeros projektavimo būtinybė, analizuojant šiuolaikinius reikalavimus mokytojo profesinei
kompetencijai. Atliekant praktinį darbą formuluojamos išvados apie galimybes įgyvendinti Ugdymo
turinio proceso uždavinius ir principus; analizuojama pamokos struktūra, ieškoma integracinių ryšių,
kuriami pamokų fragmentai. Savarankiškai mokytojai parengia pasiūlymus, k aip efektyviau spręsti
ugdymo turinio atnaujinimo problemas, Dalyko ugdymo turinio ilgalaikio plano fragmentus, įsivertina
kompetencijas pagal Mokytojo profesijos kompetencijos aprašą, rašo esė „Asmeninio profesinio
tobulėjimo galimybės, įgyvendinant Bendr ojo lavinimo ugdymo turinio strategiją“, parengia profesinio
tobulėjimo planą.
Dalyviai, įvykdę visus programoje keliamus reikalavimus, išplėtos organizacijos tobulinimo bei
pokyčių valdymo mokytojo bendrąją kompetenciją ir profesinio tobulėjimo mokytojo p rofesinę
kompetenciją.
Programa skirta mokyklų komandoms ir įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p . ilona.teresiene@kpkc.lt
__________________________ _____________________
Suaugusiųjų mokymo(si) ypatumai
(Institucinio lygio programa)
Pagrindinis tikslas mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje – kurti įtraukiančią
visuomenę, suteikiančią lygias kokybiškas mokymosi galimybes.
Programos dalyviai susipažins su pedagogikos ir andragogikos skirtumais, inovatyviais
mokymo(si) metodais, mokysis įvertinti skirtingus mokymosi stilius, įg is teorinių ir praktinių žinių,
praktiškai jas pritaikys modeliuodami seminarą, konsultavimą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, p lėtos suaugusiųjų
mokymo/si visą gyvenimą kompetenciją, taikant inovatyvius mokymo/si metodus .
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija, 6 val.- praktiniams įgūdžiams, 6 val. –
virtualiam konsultavimui).
Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo institucijų vadovams,
metodininkams organizatoriams, lektoriams, konsultantams, vykd antiems metodinių, konsultacinių,
korekcinių centrų funkcijas, teikia suaugusiųjų mokymo, konsultavimo paslaugas.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8-37) 20 01 27, el.p.valerija.segalovičienė@kpkc.lt
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Mokytojo veiklos vertinimas ir įsivertinimas, mokytojo kompetencijų plėtra
vykdant Pedagogų atestacijos nuostatuose keliamus reikalavimus
(Institucinio lygio programa )
Vykdant mokytojų atestaciją pagal naujus Mokytojų atestacijos nuostatus (ŠMM 2007 m. liepos 27
d. įsakymu Nr. ISAK-1578), rengiantis Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo (ŠMM ministro 2007
sausio 15d. įsakymu Nr. ISAK -54) reikalavimų įgyvendinimui, privalu padėti mokytojams pasirengti
veiklos vertinimui bei įsivertinimui pagal naujus kriterijus ir vertinimo metodiką, ugdyti ugdymo proceso
organizavimo kompetencijas.
Tai 18 valandų apimties programa (12 val. auditorinio darbo ir 6 val. savarankiškų darbų), kuria
siekiama ugdyti ir tobulinti mokytojų pedagoginės veiklos vertinimo ir įsivertinimo bei tobulinimosi
plano rengimo gebėjimus, mokyklų vadovų geb ėjimus vertinti darbuotojų pedagoginę veiklą, sudaryti
sąlygas darbuotojų karjerai ir kvalifikacijos tobulinimui.
Tikėtina, kad išklausę visą kursą ir atlikę savarankiškus darbus, programos dalyviai mokės ir gebės :
išskirti esmines mokytojo kompetencijas i r jas pagrįsti bei interpretuoti; atlikti savo (darbuotojo) veiklos
į(si)vertinimą bei parengti Savianalizės dokumentą; numatyti savo (darbuotojo) veiklos tobulinimo
perspektyvas bei suplanuoti jų realizavimą; organizuoti savo kvalifikacijos tobulinimą, o vadovai –
sudaryti sąlygas darbuotojų karjerai ir kvalifikacijai tobulinti.
Programa skirta mokyklų komandoms, taip pat mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams bei įvairių dalykų mokytojams.
Išklausiusiesiems programą ir atlikusiesiems visas praktinio bei savarankiško darbo užduotis bus
išduotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, liudijantis, kad seminare buvo patobulintos mokyklos
vadovo žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencija , taip pat profesinio tobulėjimo mokytojo profesinė
kompetencija, reflektavimo ir mokymosi mokytis bendroji mokytojo kompetencija.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Bankų sektorius – ekonomikos stabilumo garantas
(Institucinio lygio programa)
Bankinio sektoriaus ir ekonomikos ryšio bei banko teikiamų paslaugų detali analizė, pasaulinės
finansų krizės kontekste bei sąryšyje su ekonomi kos lėtėjimo ir recesijos aktualijomis, akcentuojant
pinigų laiko vertę, palūkanų normos teorijas, ekonomikos ciklus, bankų veiklos principus bei pinigų
kūrimo procesus, būtų naudinga formuojant bankinio sektoriaus paslaugų vartotoją, galintį suvokti ir
pasirinkti patraukliausią banko teikiamą paslaugų krepšelį.
Tikimasi, kad atlikti savarankiški darbai papildys mokytojų kompetencijų portfelį, kuris padės
ugdyti išprususį bankinių paslaugų vartotoją globalioje aplinkoje .
Programos tikslas – plėtoti mokytojų gebėjimus ugdyti bankinio sektoriaus paslaugų vartotojus .
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins profesines
kompetencijas įgydami naujų žinių, gebėjimų ir mokėjimų, kad sėkmingai vykdytų mokymo ir švietimo
paskirtį.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija ir praktinės užduotys, 12 val. – savarankiškas
darbas).
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, specialistams, vadovams.
Programos koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel.: (8 -37) 20 01 27,
el.p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas:
pratimų taikymas ugdymui karjerai
(Institucinio lygio programa )
Kai vis plačiau kalbam a apie paties žmogaus valdomą asmeninę karjerą, bendrojo lavinimo
mokyklai tenka sudėtingas moksleivių ugdymo karjerai uždavinys, nes būtent šiame lavinimosi etape
įgyjami gebėjimai, lemiantys individo ateitį (Stanišauskienė, 2004).
Tai 18 valandų (12 val. auditorinio darbo, 4 val. savarankiško darbo, 2 val. skiriamos refleksijai ir
įsivertinimui) programa, kurios tikslas – ugdyti dalyvių gebėjimus taikyti ugdymo karjerai pratimus
pedagoginėje veikloje. Mokymų metu atskleidžiama karjeros ir ugdymo karjerai samprata, aptariami
ugdymo karjerai metodai, analizuojami įvairūs ugdymo karjerai pratimų tipai ir formos, pratimų kūrimo
principai. Dalyviai, vadovaujami lektorių, patys kuria ugdymo karjerai pratimus, išbando lektorių
siūlomus pratimus, aptaria, kaip gal ėtų juos taikyti praktinėje veikloje. Savarankiško darbo metu dalyviai
parengia planą, kaip taikys ugdymo karjerai pratimus, praktiškai išbando juos savo pedagoginėje veikloje
ir aprašo, kaip tai buvo įgyvendinta.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams. Ji galėtų būti naudinga ir bendrojo lavinimo mokyklų
profesijos patarėjams, PIT‘ų darbuotojams. Dalyviai patobulins šias mokytojo profesines kompetencijas:
mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją; mokinio pažinimo ir pripažinimo kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Gera mokinio psichologinė savijauta pamokoje –
sėkmingos pedagoginės sąveikos pagrindas
(Institucinio lygio programa )
Kiekvieno mokytojo tikslas – padėti savo mokiniams pasiekti aukštus ugdymo(si) standartus
atitinkantį išsilavinimą, atskleisti kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, puoselėti talentus, išugdyti
drąsą, atsakomybę, gebėjimą bendradarbiauti, parengti savarankiškam gyvenimui. To galima pasiekti tik
giliai pažįstant kiekvieno mokinio unikalumą – gebėjimus, individualius motyvacijos ir mokymosi stilius,
asmenybės savybes, vertybes.Veiksmingam ugdymui(si) tai p pat būtina mokinio savigarbą puoselėjanti ir
atsakomybę ugdanti aplinka.
Tai 18 valandų trukmės (12 val. – auditorinio darbo, 6 val. savarankiško darbo) programa, kuria
siekiama patobulinti seminaro dalyvių kompetencijas mokinių mokymosi motyvacijos stip rinimo srityje,
atskleidžiant mokinių savigarbos didinimo bei puoselėjimo būdus, išmokant dalyvius atpažinti
individualius mokymosi bei motyvacijos stilius ir įgalinant sėkmingai pritaikyti mokymo(si) aplinką ir
mokymo(si) metodus mokinių poreikiams.
Seminare aptariamos mokinių savigarbos ir atsakomybės stiprinimo pamokoje galimybės,
analizuojami ir vertinami individualūs motyvacijos stiliai, mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo
strategijos. Taip pat analizuojami specifiniai mokymosi sunkumai ir negalės, mokomasi pritaikyti mokinio
poreikiams mokymo(si) aplinką ir mokymo(si) metodus. Numatytas ir savarankiškas programos dalyvių
darbas: mokymosi sunkumų turinčio mokinio darbo stebėjimas, jo mokymosi motyvacijos ir mokymosi
stiliaus nustatymas, mokymosi apl inkos ir metodų pritaikymo šiam mokiniui plano sudarymas.
Programa skirta mokyklų komandoms, įvairių dalykų mokytojams.
Tikimasi, kad dalyviai patobulins mokinių motyvavimo ir paramos jiems mokytojo profesinę
kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Pedagoginio meistriškumo tobulinimas
(Institucinio lygio programa )
Šiuolaikinės visuomenės keliamus reikalavimus dabartiniam mokytojui lemia ne tik švietimo
reforma, informacinės visuomenės kūrimasis, bet ir besikeičiantys moksleivių ir pačių pedagogų
poreikiai. Tik nuolat tobulėjant mokytojui, jam tampant profesionalia, kuriančia asmenybe, įmanomas
švietimo kokybės gerinimas. Šiuolaikinis mokytoj as yra aktyviai dalyvaujantis visuomenės gyvenime,
atsakingai žiūrintis į savo profesinę veiklą, bendradarbiaujantis, nuolat besimokantis, keliantis ir
realizuojantis aukštus moralinius tikslus. Tikimasi, kad ši programa padės seminaro dalyviams
sprendžiant jiems nūdienos iškeltus uždavinius.
Tai 18 valandų programa (11 val. auditorinio ir 7 val. savarankiško darbo), skirta mokyklų
komandoms, įvairių mokomųjų dalykų mokytojams, klasės auklėtojams ir kuratoriams. Jos tikslas –
paskatinti mokytojus siekti pro fesinio meistriškumo, ieškant naujų jo tobulinimo būdų.
Seminaro metu aptariama pedagoginio meistriškumo samprata ir pagrindiniai principai,
analizuojami ir praktiškai išmėginami kai kurie klasės valdymo, mokinių tarpusavio pagalbos, efektyvaus
namų darbų skyrimo būdai, kai kurie mokymo metodai, sudarinėjamas pamokos „konstruktorius“,
efektyvinantis mokytojo darbą. Dalyviai skatinami reflektuoti savo pedagoginę veiklą, savarankiškai
analizuoti pedagoginius gebėjimus ir jų ugdymosi būdus, reflektyviai suvokt i save kaip mokytoją,
išsiaiškinti, kaip suvokia savo mokinius. Seminaro pabaigoje atliekamas asmeninio profesinio
meistriškumo monitoringas.
Tikimasi, kad mokytojai, dalyvavę seminare ir atlikę visas praktines ir savarankiško darbo užduotis,
išplėtos profesines kompetencijas: mokymo(si) proceso valdymo, profesinio tobulėjimo, taip pat bendrąją
reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Klauskite – rasite mokymo(si) sėkmės resursų!
(Institucinio lygio programa )
Mokymo(si) procesui įgyjant naują pobūdį, kai mokinys tampa ne pasyvus „žinių kaupėjas“, o
besimokanti asmenybė, reikalinga visiškai kita pamokos režisūra, kurios atskaitos taškas yra klausimas.
Tikimasi, kad ši programa padės seminaro dalyviams taip organizuoti ugdymą, kad kiekvienas mokinys
pamokoje pajustų sėkmę.
Tai 18 valandų programa (8 val. auditorinio ir 10 val. savarankiško darbo), skirta mokyklų
komandoms, įvairių mokomųjų dalykų mokytojams. Ja siekiama plėtoti mokytojų gebėjimus efektyviai
taikyti pamokoje klausimų metodą. Seminaro metu analizuojamos šio metodo panaudojimo galimybės,
aptariama įvairialypė klausimų struktūra, jų sąryšis su įvairiomis taksonomijomis, atskleidžiama, kaip,
tenkinant įvairių mokymosi stilių poreikius, formuluojami klausimai. Formuluojant klausimus tam tikra
seka ir ieškant atsakymų į juos, realizuojami ne tik didaktiniai, bet ir saviugdos tikslai. Dalyviai skatinami
reflektuoti savo pedagoginę veiklą, savarankiškai kurti tokias pamokas, kuriose pasireiškia aktyvi,
sąmoninga mokinių veikla, leidžianti jiems atsakyti į pačių iškeltus arba mokytojo formuluojamus
klausimus. Seminaro pabaigoje atliekamas šių mokymų metu įgytos (patobulintos) kompetencijos
įsivertinimas.
Tikimasi, kad dalyviai, išklausę teoriją ir atlikę visas programoje numatytas užduotis, patobulins
mokymo(si) proceso valdymo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Supervizijos metodų taikymo galimybės
bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profesiniame konsultavime
(Institucinio lygio programa)
Supervizijos procesas padeda supervizuojamiesiems apmąstyti savo patyrimą, susijusį su
problemomis, t.y. skatina reflektuoti. Tai metodas, skatinantis pozityvių nuostatų formavimą, naujų
asmenybės profesinės veiklos galimybių įžvelgimą.
Grupės supervizija susideda iš periodinių supervizuojamųjų grupės, vadovaujamos supervizoriaus,
susitikimų per kuriuos siekiama gilinti profesinę kompetenciją ir profesinę identifikaciją. Supervizija
grupėje padeda dalytis žiniomis ir patyrimu su visa grupe, r ūpintis klientu (mokiniu), naudoti naujus
veiklos būdus, tobulinti profesinę kalbą, ugdyti kūrybišk umą, mokytis problemiškai žvelgti į situaciją,
spręsti sudėtingas situacijas, gilintis į profesinę kalbą (Petterson, 2003).
Tai 18 valandų (16 val. auditorin io darbo ir 2 val. savarankiško darbo) trukmės gerosios patirties
sklaidos programa, skirta bendrojo lavinimo mokyklų profesijos patarėjams. Ji įgyvendinama 6 etapais –
mokslo metų eigoje organizuojami 6 supervizijų susitikimai.
Programos tikslas – teikti profesionalų palaikymą ugdymo karjerai modeliui adaptuoti bendrojo
lavinimo mokyklose.
Seminare analizuojama supervizijos samprata, supervizijos metodų įvairovė, praktiškai
išmėginami metodai ,,Popierius ir rašiklis“, ,,Šviesoforas“, ,,Refleksijos komanda“ , aptariamos jų taikym
o galimybės, profesinio konsultavimo ir supervizijos metodų suderinamumo klausimas.
Tikimasi, kad programos dalyviai patobulins ugdymo/si aplinkų kūrimo mokytojo profesinę
kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Ugdymo karjerai teorijų taikymo galimybės mokinių profesiniame konsultavime
(Institucinio lygio programa)
Valstybinės švietimo strategijos 2003 –2012 m. nuostatose numatyta mokyklose „įdiegti profesinio
informavimo ir konsultavimo sistemą“. Todėl viena iš prioritetinių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
krypčių 2008–2010 m. yra „mokinių profesinis informavimas, kons ultavimas ir orientavimas mokyklose“
(ŠMM 2008-02-12 ĮSAK Nr.398).
Tai 18 valandų (13 val. auditorinio darbo, 5 val. savarankiško darbo) programa, kurios tikslas –
ugdyti dalyvių gebėjimus taikyti ugdymo karjerai teorijas mokinių profesiniame konsultavime. Seminare
aiškinamasi ugdymo karjerai teorijų samprata, analizuojamos teorijos, jų privalumai ir trūkumai bei
taikymo galimybės mokinių ugdymo karjerai procese. Šių teorijų taikymo specifika atskleidžiama per
grupinius simuliacinius žaidimus. Numatytas ir savarankiškas dalyvių darbas – pasirengti ir taikyti
pasirinktas teorijas praktinėje mokinių ugdymo karjerai veikloje (apibūdinti, kaip pasirinktos teorijos
buvo įgyvendintos praktiškai).
Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų komandoms, profesijos orie ntavimo specialistams,
profesinio informavimo taškų darbuotojams, klasių auklėtojams, įvairių mokomųjų dalykų mokytojams.
Tikimasi, kad dalyviai patobulins šias mokytojo profesines kompetencijas: mokinių motyvavimo ir
paramos jiems kompetenciją, mokinio pa žinimo ir pripažinimo kompetenciją, taip pat bendrąją
bendravimo ir bendradarbiavimo mokytojo kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Sėkminga pamoka suaugusiųjų klasėje
(Institucinio lygio programa )
Suaugusiųjų švietimas tampa viena iš svarbiausių žmogaus, bendruomenės, valstybės išgyvenimo
sąlygų. Į suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklų klases ateina skirtingų žinių ir gebėjimų, nevienodo s
mokymosi patirties žmonės, todėl labai svarbu sėkmingas, rezultatyvus mokymas(is) kiekvienam.
Pamoka ir konsultacija – svarbiausia veikla suaugusiųjų mokymo(si) procese. Nauja darbo forma ir
produktyvios veiklos sąlyga tampa nuotolinis mokymasis.
Tai 18 valandų (14 val. auditorinio ir 4 val. savarankiško darbo) kvalifikacijos tobulinimo
programa, kuria siekiama padėti andragogams išsiaiškinti, suvokti ir išmokti praktiškai taikyti
svarbiausius sėkmingos suaugusiųjų pamokos ir konsultacijos organizavimo as pektus.
Seminaro dalyviai analizuos pamokų tipus ir specifiką, mokysis formuluoti pamokos tikslą ir
uždavinius, susipažins su šiuolaikinėmis mokymo(si) strategijomis, parinks mokymosi strategiją,
atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius, mokymosi stilių; m okinio ir mokytojo dialogo kokybę; ieškos
būdų, kaip palaikyti mokinių motyvaciją, paremtą jų ugdymosi patirtimi, analizuos besimokančiųjų
mokymo(si) pasiekimų vertinimo -įsivertinimo strategijas. Bus mokomasi organizuoti konsultavimo
procesą, savarankišką mokymąsi. Taip pat aptariamos ir nuotolinio mokymosi taikymo galimybės,
praktiškai išmėginama virtualių pamokų programa Moodle. Dalyviai savarankiškai parengs pasirinktos
virtualios pamokos detalųjį planą.
Seminaro dalyviams, išklausiusiems teoriją ir atli kusiems visas praktines bei savarankiško darbo
užduotis, bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, liudijantys, kad asmuo patobulino ugdymo/si
aplinkų kūrimo bei mokymo/si proceso valdymo mokytojo profesines kompetencijas .
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Ugdymo proceso modernizavimas taikant interaktyvias lentas
(Institucinio lygio programa)
Šiandien viso pasaulio švietimo specialistai kalba ne tik apie individualizuotą mokymą, grupinį
darbą ir kitus vaiko asmeninius poreikius , geriau atitinkančius modernius ugdymo metodus, tačiau
akcentuojamas ir veiksmingesnis visos klasės moksleivių mokyma s. Švietimo strategų nuomone, vienas
visos klasės moksleivių mokymo efektyvumo kėlimo būdų – mokytojų aprūpinimas interaktyviomis
lentomis. Jos padeda integruoti informacines technologijas ir išplečia kompiuterinio demonstravimo bei
modeliavimo galimybes, gerina mokytojų ir klasės bendravimą per pamoką, sumažina mokytojų
pasirengimo pamokoms laiką, didina mokymosi tempą ir gylį, išplečia mokytojo didaktinių metodų
arsenalą. Efektyvus darbas su interaktyviąja lenta reikalauja specialių žinių ir įgūdžių. Tenk a dirbti su
specifine programine įranga. Gebėjimas tikslingai išnaudoti šiuolaikinių informacinių technologijų
galimybes ugdymo proces ui modernizuoti – viena iš svarbesnių šiuolaikinio pedagogo kompetencijos
dalių.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins informacinių
technologijų naudojimo, mokymo/si proceso valdymo bei komunikacin es profesines kompetencijas.
Programos trukmė – 40 valandų (teorija ir praktinės užduotys – 12 val., savarankiškas darbas – 28
val.).
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, kurie yra atviri naujovėms, turi galimybę mokymo(si)
procese naudoti interaktyvią lentą bei siekti mokymo(si) kokybės.
Programos koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. (8 -37) 32 42 11, el.p. informacinis@kpkc.lt
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Mokinių profesinio informavimo paslaugų organizavimas: patirtis ir galimybės
(Institucinio lygio programa )
Profesinio informavimo paslaugų teikimas daugelyje mokyklų tik įsibėgėja. Šia veikla u žsiima
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kuriems tai nauja veikla, reikalaujanti
kompetencijos plėtojimo. Profesinio informavimo veiklos turi įgauti sisteminį pobūdį, atitikti mokinių
amžiaus ir patirties ypatumus, būti patrauklios ir naudingos mokiniams. Daugeliui šioje srityje veiklą
pradedančių specialistų norisi šito pasiekti, tačiau tiek profesinėje literatūroje, tiek vykstančiuose
kvalifikaciniuose renginiuose stokojama dėmesio darbo metodams, formoms, turiniui. Konsultavimas
naudojantis internetu – populiariausias ir bene vienintelis profesinio informavimo metodas, tačiau jis
orientuotas į vyresnius, motyvuotus mokinius.
Seminaro metu dalyviams bus pateikti profesinio informavimo organizavimo būdai, aktualus
turinys bei perteikimo metodai. Dalyviai turės galimybę prakti škai taikyti perteiktas teorine s žinias bei
dalytis gerąja patirtimi. Šis seminaras apims platų temų spektrą, nuo pagrindinių sąvokų apibrėžimo iki
metodų efektyvumo analizės.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetenciją, įgys tiek teorinių žinių, tiek praktinių įgūdžių, dėl ko galės teikti
kokybiškas, į mokinio poreikius orientuotas profesinio informavimo paslaugas.
Programos trukmė – 18 valandų (4,5 val. – teorija, 7,5 val. – praktinės užduotys, 6 val. –
savarankiškas darbas).
Programa skirta profesinio informavimo veiklą organizuojant iems ir vykdantiems mokytojams bei
pagalbos mokiniui specialista ms.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel.: (8 -37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Nugaros mankšta
(Institucinio lygio programa)
Šiuolaikinis gyvenimas žmogui kelia vis didesnius reikalavimus, kuriems įvykdyti reikalinga
gyvenimo patirtis, žinios, profesinė kvalifikacija. Tačiau pirmiausia būtina gera sveikata. Tik sveikas,
gerai besijaučiantis, optimistiškas, fiziškai ir protiškai darbingas žmogus gali sėkming ai prisitaikyti prie
nuolat besikeičiančios aplinkos, aktyviai gyventi ir įveikti iškilusius buitinius bei profesinius sunkumus.
Globalizacijos ir pokyčių gausos laikais mokytojo vaidmens samprata kinta. Kažkada buvęs tik
žinių perteikėjas, šiandien mokyto jas – tai mokymo organizatorius, mokymosi galimybių kūrėjas,
mokymosi talkininkas, patarėjas, partneris, tarpininkas, esantis tarp mokinio ir daugybės įvairių
šiuolaikinių žinių šaltinių, turintis padėti mokiniams pasirengti savarankiškam gyvenimui, rūpint is
nuolatiniu savo mokymusi. Taigi mokytojui keliama vis daugiau reikalavimų, todėl neretai patiriama
įtampa ir stresai. Iškyla būtinybė atstatyti mokytojo fizinės ir emocinės būsenos balansą.
Šia programa siekiama suteikti dalyviams žinių apie ergonomiką , sveiką mitybą, stresą ir
praktiškai išmokti prevencinių priemonių, stiprinančių bendrą fizinę sveikatą. Teorinės ir praktinės žinios
puikiai pritaikomos ugdymo(si) procese.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, pato bulins mokytojo
bendrąją reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams, ikimokyklinio, pradinio ugdymo
pedagogams, įvairių dalykų mokytojams, specialiesiems peda gogams, socialiniams pedagogams,
psichologams.
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt
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Pranešimo rengimas ir jo efektyvaus pateikimo ypatumai
(Institucinio lygio programa)
Šiuolaikinės informacinės technologijos suteikia daug galimybių įvairinti ir efekty vinti ugdymo
procesą, skatina mokinius dirbti, lavinti ir įtvirtinti lingvistinius įgūdžius, padeda patikrinti ir objektyviai
įvertinti žinias bei įgūdžius, sutei kia galimybę integruoti įvairius dalykus.
Nustatyta, kad klausytojas geriau įsimena informaciją, jei ją ne tik išgirsta, bet ir pamato su ja susijusius
vaizdus, tekstą. Taigi, jei pranešėjas naudoja vizualines priemones, pasiekiamas daug di desnis efektas nei
tada, kai jis to nedaro. Šiuolaikinė pateikčių rengimo programinė įranga teikia puikias galimybes
vaizdžiam informacijos demonstravimui. Mokytojai šią įrangą gali sėkmingai naudoti mokymo(si)
procese.
Seminare gilinamos pranešimo re ngimo žinios, išmokstama valdyti auditoriją, kurti interaktyvias
MS PowerPoint pateiktis. Seminaro metu analizuojamos dažniausiai pasitaikančios informacijos
pateikimo klaidos, daug dėmesio skiriama pranešėjo ir auditorijos santykiui. Nagrinėjami pateikties
demonstravimo būdai ir valdymas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę
informacinių technologijų naudojimo kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams, ikimokyklinio, pradinio ugdymo
pedagogams bei įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt
____________________________________________ ___
Mokymo(si) priemonių rengimas taikant IKT
(Institucinio lygio programa )
Valstybės ilgalaikės raidos strategija (2003 -2012) projektuoja Lietuvos, kaip Europos Sąjungos
valstybės, raidą. Šioje raidoje ypač svarbus švietimo vaidmuo. Švietimui tenka misi ja – padėti asmeniui
įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, ir
sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą.
Informacinių technologijų teikiamų galimybių naudojimas ugdymo procese, besiformuoja nčioje
informacijos (žinių) visuomenėje tampa ypač aktualu s. Daugelyje atliktų tyrimų (Schacter, 1999;
Andresen, 2002 ir kt.) pažymima, kad naujos informacinės ir komunikacinės technologijos daro teigiamą
įtaką ugdymui. IKT naudojimas kasdieniame darbe sut eikia naujas galimybes, tačiau diegiant IKT
švietime pedagogui būtina t obulinti savo informacinių technologijų naudojimo kompetenciją. Vilniaus
universiteto Sociologijos katedros atlikto tyrimo duomenimis (2004), mokytojams viena iš pačių
svarbiausių kvalifikacijos tobulinimo temų yra informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese
(34 proc.).
Seminare dalyviai susipažins, išanalizuos bei išmoks i nformacinių technologijų naudojimo
mokyme(-esi) rengiant įdomias ir patrauklias kompiute rines mokymo priemones galimybes, būdus,
metodus.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokytojo
profesinę informacinių technologijų naudojimo kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų
Programa skirta švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams, ikimokyklinio, pradinio ugdymo
pedagogams bei įvairių dalykų mokytojams .
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt
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Taikomieji tyrimai pedagogo praktikoje
(Institucinio lygio programa)
Vykstančios nacionalinės švietimo reformos, ES švietimo politika kelia naujus uždavinius
pedagogui. Ugdymo ir mokymo procesų gilesnis pažinimas iš pedagogo reikalauja mokslinių -metodinių
kompetencijų: išmanyti taikomųjų mokslinių tyrimų struktūros logiką; gebėti korektiškai parinkti tyrimo
metodus; mokėti analizuoti, interpretuoti, pristatyti ir panaudoti tyrimo duomenis, ieškant problemų
sprendimų būdų. „Valstybinės švietimo strategijos 2003 -2012 metų nuostatuose“ pabrėžiama, kad
profesinėje žmonių veikloje vis dažniau prioritetas skiriamas kūrybiškam ir savarankiškam problemų
sprendimui, gebėjimams dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti.
Šia programa siekiama suteikti dalyviams žinių apie taikomųjų t yrimų metodiką bei gebėjimų
įgytas žinias taikyti praktikoje, organizuojant ir atliekant taikomuosius tyrimus bei rengiant tyrimo
ataskaitas.
Seminare dalyviai įgis žinių apie sociologinio tyrimo procesą ir etapus bei gebėjimų parengti
sociologinio tyrimo programą, instrumentarijų, atlikti sociologinį tyrimą, analizuoti ir interpretuoti
duomenis, rengti tyrimo ataskaitą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo bendrąją
tiriamosios veiklos kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams, ikimokyklinio, pradinio ugdymo
pedagogams bei įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt
_______________________________________________
Sėkmės technologijos mokykloje
(Institucinio lygio programa)
Šių dienų mokiniai yra prisisotinę informacinių technologijų, gąsdinimo egzaminais, testais,
savarankiško darbo užduotimis. Jie paprasčiausiai nenori arba tingi mokytis, neturi motyvacijos.
Didžiajai mokytojų daliai nusibodo vis tie patys ,,nauji“ aktyvūs mokymo(si) metodai. JAV lingvistikos
profesoriui D.Grinderiui ir programuotojui R.Badleriui pavyko su kurti metodą, kuris neįtikėtinai paprastai
pakeičia mąstymo strategijas, priverčia pozityviai mąstyti ir veikti, sustiprina įsitikinimus ir neabejotinai
skatina kryptingai siekti savo tikslo. Be šių komponentų neįmanomas malonumą teikiantis mokytojo
darbas ir mokinių noras mokytis.
Seminaro autorei teko laimė dalyvauti sėkmės technologijų mokymuose užsienyje. Seminare
pateikiama metodika sėkmingai išbandyta mokykloje.
Programos tikslas pateikti klausytojams sėkmės technologijų metodo pagrindinius principus ir jų taikymo
mokykloje galimybes.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins komunikacinę ir
informacijos valdymo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (4 val. – teorija, 14 val. – savarankiški ir praktiniai užsiėmimai).
Programa skirta įvairių dalykų vyresniesiems mokytojams, mokytojams metodininkams ir
ekspertams.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 -37) 32 41 58, el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
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Aktyvių mokymo(si) metodų ir mokinių įsivertinimo ir vertinimo būdų,
padedančių tobulinti mokinių pažangą, taikymas
(Institucinio lygio programa )
Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strat egijoje
pabrėžiama (2006 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. (1.9 -13 M1-7), jog ugdymo turinys turi būti susietas su
šiuolaikinėmis asmens kompetencijomis, maksimaliai išnaudojant mokinių jau turimą patirtį, ugdymo
programas, mokymo ir mokymosi metodus, konte kstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus,
mokymo(si) priemones (UNESCO, 2004).
Šiandien mūsų mokyklose įgyvendinamas ugdymo turinys vis dar išlieka orientuotas į žinias ir
mokinių akademinių gebėjimų ugdymą, mažai dėmesio skiriama ugdymo turinio sąsajoms su gyvenimo
praktika, naujų, šiuolaikinėje visuomenėje būtinų kompetencijų plėtotei.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ugdymo procese daugiau naudojamas apskaitai ir kontrolei, nei
mokinių poreikiams bei polinkiams pažinti, ugdymo turiniui pritaikyti. Mažai pasikeitusi vertinimo sistema
yra viena iš silpniausių ugdymo turinio kaitos grandžių ir tampa vienu iš veiksnių, trukdančių įgyvendinti
siekiamus ugdymo tikslus.
Šiandienėje mokykloje tradicinių mokymo metodų nebepakanka. Modernioji did aktika suteikia
moralinę atramą kiekvienam vaikui, nes jos tikslas – ne priversti vaiką paklūsti, o stengtis jį sudominti,
aktyvinti jo kūrybines ir darbines galias.
Ugdymo turinio, metodų ir vertinimo dermė yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių švie timo
institucijos pažangos procesų rezultatyvumą ir efektyvumą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo bendrąsias ir
mokytojo profesines kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų ir siekiama įgyvendinti švietimo institucijose ugdymo turinio bei
vertinimo kaitos nuostatas.
Programa skirta mokyklų komandoms.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61,
el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
_______________________________________________

Moksleivių profesinio informavimo ir konsultavimo galimybės
Darbas – žmogaus pragyvenimo šaltinis. Tačiau jis yra svarbus ir tuo, kad kiekvienam iš mūsų suteikia
galimybę pritaikyti savo gebėjimus, žinias, įgūdžius, skatina mus toliau tobulėti. Darbas užima didžiąją
žmogaus gyvenimo dalį, todėl labai svarbu, kad jis atitiktų mūsų polinkius ir gebėjimus. Kad susirastume sau
tinkamą ir mėgstamą darbą, mes mokomės mokykloje, studijuojame ir įgyjame profesiją. Todėl pradėti galvoti
apie savo karjerą reikia dar mokykloje. Vaikas yra penktokas? O gal aštuntokas? Pats laikas jau dabar pradėti
domėtis
esamomis
profesijomis
ir
pabandyti
nuspręsti,
kur
krypsta
širdis.
Pasirinkdamas
ateities
prof esiją,
mokinys
kartu
renkasi
ir
mokymosi
kelią.
Ši programa mokytojui turėtų padėti mokiniui pamąstyti apie savo karjeros kelią. Padėtų nuspręsti, kokią jam
studijų ar mokymo programą pasirinkti? Kokius dalykus mokykloje turi mokytis sustiprintai? Ką turi žinoti ir
mokėti dirbant pagal pasirinktą profesiją? Programos dalyviai tobulins mokytojo profesinę ugdymo aplinkų
kūrimo ir bendrąją organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijas.
Programos
trukmė – 6 val.
Programa skirta įvairių ugdymo įstaigų mokytojų komandoms.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Socialinių įgūdžių bei teigiamos savivertės lavini mo būdai mokykloje
Seminaro dalyviai turėtų įgyti pagrindinių socialinių įgūdžių: problemų sprendimas, sprendimų
priėmimas, kūrybinis mąstymas, kritinis mąstymas, bendravimo – bendradabiavimo, lyderiavimo įgūdžiai,
savęs pažinimas, streso įveikimas, atsis akymo įgūdžiai, pozityvus mąstymas, teigiamo savęs ir kitų
vertinimo įgūdžių, įgyti gebėjimų parinkti priemones ir būdus prakti škai ugdyti socialinius įgūdžius,
atpažinti žalingų įpročių apraiškas.
Parengta programa ir jos įgyvendinimas programos dalyviams suteiks galimybę susipažinti ir
įvaldyti socialinius įgūdžius lavinančius įrankius, apžvelgti iš šalies ir įvaldyti, kartu plėtojant
šiuolaikiniam mokytojui būtinas kompetencijas: mokymosi mokyti(s), socialines, kūrybinio mąstymo.
Programos dalyviai įgis gebėjimų modernizuoti ugdymo procesą taip, kad jis tiesiogiai atlieptų mokymosi
visą gyvenimą strategijai.
Tikslas ir uždaviniai – mažinti įvairius žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant socialinius
įgūdžius ir teisingas nuostatas, skatinant ugdytin ių iniciatyvą ir kūrybiškumą . Parodyti sveikos
gyvensenos (be cigarečių, alkoholio, narkotikų) privalumus . Įgalinti programos dalyvius tinkamai parinkti
priemones ir būdus socialini ams įgūdžiams bei teigiamai savivertei ugdyti.
Programos dalyviai tobu lins mokytojo profesinę mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo
kompetenciją.
Programos trukmė – 12 valandų.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Audronė Antavičienė, tel. (8-37) 20 01 27,
el.p.audrone.antanaviciene@kpkc.lt
_______________________________________________
Interaktyviojo mokymo(si) kompetencijų ugdymas šiuolaikinėje pamokoje
Mokinio gebėjimų, reikalingų darniam vystymuisi, kryptingas formavima s siejamas su jo
pagrindinių kompetencijų įgijimu. Viena jų – interaktyviojo mokymo(si) kompetencija. Interaktyviojo
mokymo strategijų taikymas skatina mokinių motyvaciją, padeda geriau suvokti mokomąjį dalyką, ugdo
savarankiško mokymosi ir mąstymo įgūdžiu s. Šiuolaikinių mokymo stilių ir strategijų išmanymas padeda
mokytojui efektyviai planuoti mokomąją veiklą ir maksimaliai pasiekti ugdymo tikslų. Taigi, mokytojų
žinios apie pagrindines interaktyviojo mokymo strategijas, gebėjimas bei nuostatos jas taikyti įvairiose
mokymo(si) pakopose, praturtintų mokymo(si) proceso dalyvių komptencijas.
Refleksyvusis mokymas, kaip mokymo(si) apmąstymas ir įsivertinimas, svarbus išsiaiškinant
mokinių poreikius ir yra vienas iš būdų siekti ugdymo(si) tikslų.
6 auditorinio darbo valandų programa skirta mokyklų bendruomenės komandoms, įvairių dalykų
mokytojams, dirbantiems 5 -12 klasėse (susipažinusiems su atnaujintomis Bendrosiomis
programomis). Ja siekiama suteikti mokytojams žinių, gebėjimų ir įgūdžių taikyti interaktyvi ojo
mokymo strategijas pamokose.
Seminaro metu analizuojamos Interaktyviojo mokymo(si) strategijos, aptariamos šiuolaikinių
mokymo(si) veiklos modelių taikymo galimybės, refleksijos, kaip mokymo(si) apmąstymo ir
įsivertinimo, svarba. Seminaro dalyviai, dirbdami grupėse, tobulins savo gebėjimus nustatyti
mokinių mokymosi stilių, parengs ir pristatys Interaktyviojo mokymo strategijos parinkimo
konkrečiai pamokai praktinių pavyzdžių, diskutuos, kaip veiksmingai formuoti mokinių
interaktyviojo mokymo(si) ko mpetencijas.
Tikimasi, kad aktyviai dalyvavusieji seminare įgis ( patobulins) mokymo(si) proceso valdymo
mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
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Bendravimas ir bendradarbiavimas
Vykstant smarkiems politiniams, socialiniams, ekonominiams ir organizaciniams pokyčiams,
mokyklas siekiama pervesti į kokybiškai naują funkcionavimo lygmenį, kuris užtikrintų konkurencingumą
globalizacijos procesų ir pasaulinės informacinės visuomenės sąlygomis. Atsiranda siekis – besimokanti
organizacija, kurios viena iš charakteristikų yra bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant tobulėti.
Labai akcentuojamas ne tik padalinių, bet ir atskirų in dividų bendradarbiavimas. Addlesson (1996) teigia,
kad tarpusavio santykiai ir bendradarbiavimas yra organizacijos egzistavimo sąlyga. Taip pat
bendradarbiavimo reikalauja ir bendrai kuriama vizija (ten pat). Bendradarbiavimas, Hargreaves (1995)
teigimu, yra esminis naujojo profesionalizmo bruožas ir sąlyga pakeisti mokyklose įsigalėjusią
individualizmo kultūrą.
Šia 6 auditorinio darbo valandų programa siekiama pobulinti bendrojo lavinimo mokyklų
bendruomenių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, ska tinant mokyklos kaip besimokančios
organizacijos kūrimą.
Seminare atskleidžiamos bendradarbiavimo ir bendravimo definicijos, tipai ir svarba
besimokančios organizacijos aspektu, nagrinėjamas efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo modelis,
analizuojamos konfliktinės situacijos ir jų priežastys, ieškoma sprendimo būdų. Tikimasi, kad išklausę
teoriją ir atlikę praktines užduotis seminaro dalyviai patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo
mokytojo bendrąją kompetenciją ir mokyklos vadovo mokymosi kaip mokyti s bendrąją kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc
_______________________________________________
Ugdymo turinio planavimas pagal atnaujintas Bendrąsia s programas
Įgyvendinant Valstybės švietimo strategijos 2003 -2012 m. nuostatas, parengtos Lietuvos bendrųjų
lavinimo mokyklų pagrindinio ugdymo atnaujintos Bendrosios programos, pagal kurias mokyklos jau
dirbs 2009-2010 mokslo metais. U gdymo planavimas – ypatingas šio proceso elementas, nes padeda
mokytojui kryptingai, tikslingai organizuoti ugdymo procesą : maksimaliai padėti kiekvienam klasės
mokiniui pagal jo individualią raidą ir galimybes siekti bendrosiose programose numatytos pažangos ;
apsispręsti, kokiais būdais ir priemonėmis tai įgyvendins.
Programos tikslas – suteikti mokytojams žinių ir gebėjimų, įgalinančių efektyviai planuoti ugdymo
turinį.
Seminare aptariami ugdymo proceso etapai, ugdymo turinio planavimo principai, aiškinamasi
pamokos, jos plano, taip pat ilgalaikio ugdymo turinio plano struktūra. Numatytas ir praktinis darbas:
dirbdami grupėse dalyviai sudarys pamokos ir vienos veiklos ilgalaikį planą.
Programai įgyvendinti skirtos 6 auditorinio darbo valandos.
Tikimasi, kad seminaro metu mo kytojai patobulins dalyko ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo
mokytojo profesinę kompetenciją.
Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų komandoms, įvairių dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Ugdančiojo vadovavimo (koučingo) taikymas ugdymo institucijose
Ugdantysis vadovavimas, dažnai vadinamas „koučingu“ (angl. „ coaching“), yra vadovavimo
stilius, seniai pripažintas Vakaruose b ei sparčiai populiarėjantis Lietuvoje. Tai vadybos, valdymo,
trenerystės, psichologijos ir psichoterapijos mišinys. Šis stilius efektyviausias t ada, kai konsultantui,
vadovui ar mokytojui reikia priimti sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis, kai trūksta infor macijos, kai
reikia nugalėti darbuotojų pasipriešinimą pokyčiams ar naujovėms, kai būtina skatinti darbuotojų ar
mokinių motyvaciją, įsitraukimą į veiklą, kai yra mokoma kūrybiškumo ir skatinama prisiimti
atsakomybę.
Ugdantysis vadovavimas padeda peržengt i nusistatytas ribas ir maksimaliai efektyviai pasiekti
išsikeltus asmeninius ilgalaikius tikslus. Darbuotojų asmeninių ilgalaikių tikslų turėjimas daro tiesioginę
įtaką organizacijos vizijos įgyvendinimui.
Tai 8 auditorinio darbo valandų (4 val. – teorijai, 4 val. – praktiniams užsiėmimams) programa,
kuria siekiama supažindinti dalyvius su pagrindinėmis ugdančiojo konsultavimo technikomis ir jų
taikymo galimybėmis švietimo institucijose bei paakinti taikyti jas profesinėje veikloje.
Programa skirta švietim o institucijų darbuotojams. Ją gali rinktis mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų
vadovai, jų pavaduotojai, ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių mokomųjų dalykų mokytojai, klasių
auklėtojai. Programa labai tiks ir mokyklų komandoms.
Tikėtina, kad aktyviai d alyvavusieji mokymuose ir atlikusieji visas praktines užduotis gebės kurti
jaukesnę ugdymo/si aplinką (mikroklimato „raporto“ (terminas vartojamas ugdančiajame konsultavime)
kūrimas); produktyviai dalyvauti organizacijos tikslų, vizijos ir strategijos kūri me, padėti
vadovaujamiems darbuotojams ar mokiniams spręsti iškilusias problemas; sieti asmeninius tikslus su
organizacijos strategijos tikslais. Tokiu būdu dalyviai patobulins mokyklos vadovo žmogiškųjų išteklių
valdymo kompetenciją ir mokytojo organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo bendrąją kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Ilgalaikis ir pamokos planavimas pagal atnaujintas Bendrąsias programas
2008/2009 mokslo metai skiriami pasirengimui įgyvendinti ugdymo turinį pagal atnaujintas
Bendrąsias programas. Labai svarbu padėti mokytojams gerai suprasti Bendrųjų programų atnaujinimo
kryptis: subalansuojama turinio apimtis, mažinami krūviai, pritaikoma diferencijavimui ir
individualizavimui, mokinio kompetencijų ugdymui. Ugdymo turinio vadyba orientuojama į procesą ir
rezultatą – planuojamas mokymasis.
Programos tikslas – patobulinti dalyvių kompetencijas, reikalingas sėkmingam ugdymo proceso
planavimui ir organizavimui pagal atnaujintas Bendrąsias programas.
Programa skiriama bendrojo lavinimo mokyklų komandoms, taip pat įvairių mokomųjų dalykų
mokytojams.
Seminare aptariama ugdymo tur inio planavimo svarba, ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo esmė
bei jam keliami pagrindiniai reikalavimai, gilinamasi į ugdymo proceso organizavimo subtilumus,
atsižvelgiant į numatomas ugdymo turinio kaitos kryptis, pateikiami ir analizuojami ilgalaikio planavimo
pavyzdžiai, trumpalaikio planavimo rekomendacijos. Praktinio darbo metu kuriamas pamokos planas,
ilgalaikio plano ir pamokos fragmentai.
Programos trukmė – 6 auditorinio darbo valandos (teorijai – 3 val., praktiniam darbui – 3 val.)
Tikimasi, kad išklausę teoriją ir atlikę programoje numatytas praktines užduotis seminaro dalyviai
patobulins dalyko ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Pedagoginio meistriškumo principų įgyvendinimas šiuolaikinėje pamokoje
Pedagoginio meistriškumo principų lailymasis – savotiškas apsaugos tinklas, gelbstintis nuo
destrukcijos pamokose, duod antis puikų rezultatą – gerai organizuotą mokytojo darbą, veiklią klasę ir
išugdytas kompetencijas.
Šia 8 valandų trukmės programa, skirta mokytojams praktikams, nepriklausomai nuo jų dalykinės
specializacijos, siekiama efektyvinti mokymo/si procesą, taik ant pagrindinius pedagoginio meistriškumo
principus. Programos medžiaga struktūrizuota, išryškinti svarbiausi akcentai, į kuriuos reikia atkreipti
dėmesį, gausu pavyzdžių apie praktinį metodų taikymą, pateikiamas pamokos konstrukto pavyzdys,
kuriame atsispindi visi pedagoginio meistriškumo principai.
Seminaro dalyviai įsigilins į penkis pedagoginio meistriškumo principus, išanalizuos klasės
valdymo būdus, aptars dėmesio ir drausmės palaikymo būdus, tradicines ir netradicines darbo pamokoje
formas; mokinių tarpusavio pagalbos, efektyvaus namų darbų patikrinimo ir kt. būdus bei metodus; ieškos
atsakymų, kaip nenuobodžiai pakartoti temą, kaip palaikyti mokinių susidomėjimą sprendžiant problemas
ir kt.

Tikėtina, kad seminaro dalyviai, įvykdę programoje numatytas užduotis, gebės atlikti savo
pedagoginio meistriškumo monitoringą: įžvelgs dabartinius sunkumus, įvertins skirtumus tarp esamos ir
pageidaujamos padėties savo dalyko mokymo individualizavime, numatys veiklos kryptis bei resursus.
Savo pedagoginėje veikloj e panaudos įgytas kompetencijas, savarankiškai ieškos naujų pedagoginio
meistriškumo principų taikymo pamokoje galimybių. Tikimasi, kad bus išplėtotos profesinė mokymo(si)
proceso valdymo ir bendroji reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Ugdymo karjerai teorijų taikymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje
Šiandieniai ekonominių ir socialinių procesų pokyčiai keičia karjeros sampratą. Nauji visuomenės
keliami reikalavimai skatina formuluoti asmeninius siekius, planuoti būsimą profesinę veiklą. Asmeninės
karjeros suvokimas ir planavimo galimybių įvertinimas akt ualus kiekvienai šiuolaikinei asmenybei.
Ugdymas karjerai – sistemingas ir kryptingas procesas, kuriuo padedama moksleiviui pasirinkti
profesiją ir įgyti karjeros plėtotei būtinus gebėjimus (Garnienė, 2006). Vienas iš būdų ugdyti mokinius
karjerai – taikyti įvairias teorijas, ugdančias mokinių profesin ės karjeros planavimo gebėjimus.
Programos tikslas – ugdyti dalyvių gebėjimus taikyti ugdymo karjerai teorijas bendrojo lavinimo
mokyklos mokinių profesiniame konsultavime.
6 auditorinio darbo valandų semina re apibūdinamos ugdymo karjerai teorijos, aptariami jų
privalumai ir trūkumai, taikymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje, aptariamas ir praktiškai
taikomas problemų sprendimo modelis, parengiamos ir pristatomos konkrečios teorijos taikymo mokinių
profesiniam informavimui ir konsultavimui rekomendacijos.
Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų komandoms, profesinio informavimo ir konsultavimo
specialistams, klasių auklėtojams, įvairių dalykų mokytojams.
Tikimasi, kad dalyviai, išklausę teorinę dalį i r atlikę praktinio darbo užduotis, gebės taikyti
ugdymo karjerai teorijas mokinių profesiniam informavimui ir konsultavimui, įgis/patobulins mokinio
pažinimo ir pripažinimo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo procesas:
pratimų ugdymo karjerai taikymas
Keičiantis karjeros sampratai, vis plačiau kalbama apie paties individ o valdomą asmeninę karjerą .
Šiame kontekste bendrojo lavinimo mokykloje dirbantiems pedagogams tenka sudėtingas moksleivių
ugdymo karjerai uždavinys, nes būtent šiame lavinimosi etape įgyjami gebėjimai, lemiantys individo ateitį
(Stanišauskienė, 2004). Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 m. nuostatose (LR Seimo 2003 -0704 nutarimas Nr. IX – 1700) numatyta mokyklose „įdiegti profesinio informavimo ir konsultavimo
sistemą“. Viena iš prioritetinių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo krypčių 2008 – 2010 m. yra „mokinių
profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas mokyklose“ (ŠMM 2008 -02-12 ĮSAK 398).
Ugdymo karjerai sistemos kūrimas bendrojo lavinimo mokyklose neatsiejamas nuo pažangių
konsultavimo metodų naudojimo. Vienas iš metodų ugdyti moki nius karjerai – taikyti įvairius ugdymo
karjerai pratimus.
Tai 6 auditorinio darbo valandų programa, skirta bendrojo lavinimo mokyklų komandoms,
profesinio informavimo specialistams, klasių auklėtojams, įvairių dalykų mokytojams.
Seminare atskleidžiama kar jeros ir ugdymo karjerai samprata, analizuojama ugdymo karjerai
pratimų tipai ir formos, praktiškai išmėginami kai kurie pratimai. Be to, seminaro dalyviai mokomi
kūrybiškai ir tikslingai taikyti ugdymo karjerai pratimus, skatinami parengti rekomendacijas, kaip taikyti
ugdymo karjerai pratimus pedagoginėje veikloje.
Tikimasi, kad seminaro dalyviai gebės tikslingai taikyti ugdymo karjerai pratimus savo praktinėje
veikloje, įgis/patobulins mokinių motyvavimo ir paramos jiems mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Mokymo(si) metodai – vienas iš svarbiausių pamokos elementų
Vienu iš valstybinės 2003–2012 m. švietimo strategijos įgyvendinimo programos ir priemonių
plano taikinių laikomas mokymo individualizavimas ir diferencijavimas, kuriame vienas svarbiausių yra
mokymo metodų tobulinimas. Šiuolaikinio mokymo tendencijos atspindi paradigmų kaitą nuo visuotinai
įprastų, tradicinių mokymo metodų prie inovatyvių mokymo metodų, kurie skatina aktyvų mokinio
dalyvavimą ir integralų mąstymą.
Mokymo/si metodų parinkimas didele dalimi prisideda prie mokinių motyvavimo mokymuisi.
Ši 6 auditorinio darbo valandų programa skirta mokyklų komandoms, taip pat 5 -10 klasių
matematikos ir kitų dalykų mokytojams, kurie nori savo pamokose taikyti aktyviuosius mokymo/si
metodus. Programos tikslas – išmokyti mokytojus pasirinkti ir naudoti pamokose mokym o(si) metodus,
motyvuojančius mokinius aktyviai veiklai pamokoje.
Seminare aptariama, kaip pasirinkti ir taikyti tinkamus mokymo/si metodus aktyviam mokinių
įtraukimui į naujos medžiagos perteikimą, medžiagos apibendrinimą, grįžtamojo ryšio perteikimą.
Dalyviai patys išbandys nemažai mokymo/si metodų, kuriuos vėliau taikys savo pamokose. Tikimasi
patobulinti dalyvių mokymo/si procesų valdymo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems mokytojo
profesines kompetencijas.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Profesinis informavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Sparčiai kintant darbo rinkai, jaunam žmogui sunku susiorentuoti darbo ir profesijų pasaulyje,
todėl vienas iš prioritetinių Lietuvos švietimo uždavinių – ugdyti asmenį, pasirengusį profesinei veiklai,
gebantį orientuotis gyvenime. „Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo reikalavimų
apraše“ (2005) nurodoma, kad tarp įstaigų, atsakingų už asm enų profesinį informavimą ir konsultavimą,
yra ir bendrojo lavinimo mokyklos, kurių funkcijos – planuoti mokyklos profesinio informavimo ir
karjeros ugdymo veiklą, rengti karjeros ugdymo programas ir jas integruoti į ugdymo turinį, užtikrinti
prieigą prie AIKOS interneto svetainės. Minėtame dokumente įvardijami konkretūs informavimo ir
konsultavimo paslaugų teikimo reikalavimai bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, klasių auklėtojams,
socialiniams pedagogams ir mokyklų psichologams, taip pat kitiems special istams.
6 auditorinio darbo valandų programos tikslas – dalijantis vienos mokyklos gerąja patirtimi, padėti
dalyviams kokybiškai teikti mokinių profesinio informavimo paslaugas.
Seminare aptariama profesinio informavimo samprata ir uždaviniai bendrojo lavi nimo mokykloje,
diskutuojama apie profesinio informavimo galimybes, kai kuriuos būdus ir formas, pristatoma profesinio
informavimo sistema vienoje mokykloje. Seminaro dalyviai dirbs su AIKOS ir kitomis Lietuvos
profesinio informavimo internetinėmis duomenų bazėmis, parengs pamokų fragmentų, suteiksiančių
mokiniams elementarių žinių apie darbo ir profesijų pasaulį, informacinį lankstinuką, skirtą mokiniams ir
jų tėvams, apie AIKOS svetainę ir kitus profesinio informavimo šaltinius, informavimo ir konsultavim o
institucijas.
Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų nedidelę vadybinę patirtį turintiems direktorių
pavaduotojams ugdymui, klasių auklėtojams, įvairių dalykų mokytojams (ypač tų mokyklų, kurios neturi
akredituotų Profesinio informavimo taškų).
Tikimasi, kad programos dalyviai patobulins mokytojo bendrąsias kometencijas: komunikacinę ir
informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo – taip pat įgis žinių, gebėjimų ir įgūdžių,
padėsiančių kokybiškiau teikti profesinio informavimo paslaugas bendroj o lavinimo mokykloje.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p . ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Mokymo(si) metodai – vienas iš svarbiausių pamokos elementų
Vienu iš valstybinės 2003 –2012 m. švietimo strategijos įgyvendinimo programos ir priemonių
plano taikinių laikomas mokymo individualizavimas ir diferencijavimas, kuriame vienas svarbiausių yra
mokymo metodų tobulinimas. Šiuolaikinio mokym o tendencijos atspindi paradigmų kaitą nuo visuotinai
įprastų, tradicinių mokymo metodų prie inovatyvių mokymo metodų, kurie skatina aktyvų mokinio
dalyvavimą ir integralų mąstymą.
Mokymo(si) metodų parinkimas didele dalimi prisideda prie mokinių motyvavim o mokymuisi.
Ši 6 auditorinio darbo valandų programa skirta mokyklų komandoms, taip pat 5 -10 klasių
matematikos ir kitų dalykų mokytojams, kurie nori savo pamok ose taikyti aktyviuosius mokymo( si)
metodus. Programos tikslas – išmokyti mokytojus pasirinkti ir naudoti pamokose mokymo(si) metodus,
motyvuojančius mokinius aktyviai veiklai pamokoje.
Seminare aptariama, kaip pasiri nkti ir taikyti tinkamus mokymo( si) metodus aktyviam mokinių
įtraukimui į naujos medžiagos perteikimą, medžiagos apibendrinimą, grįžta mojo ryšio perteikimą.
Dalyviai patys išbandys nemažai mokymo( si) metodų, kuriuos vėliau taikys savo pamokose. Tiki masi
patobulinti dalyvių mokymo( si) procesų valdymo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems mokytojo
profesines kompetencijas.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Mokytojų socialinės kompetencijos įtaka pedagoginio proceso tobulinimui
Šios programos paskirtis – paprastai ir aiškiai padėti p edagogams atsakyti į klausimą, kaip
organizuoti profesinę veiklą, kad mokymo procesas nuolat tobulėtų ir būtų orientuotas į išmokimo
efektyvinimą. Šiame kontekste prioritetiniais laikomi emociniai ir praktiniai mokinio poreikiai, mokytojo
vaidmuo ir atsakomybė.
Programos tikslas – padėti mokytojams tobulinti ir efektyvinti mokymo procesą.
Didžiausias dėmesys skiriamas mokytojų socialinei kompetencijai, kuri itin reikšminga
pedagoginiam procesui organizuoti ir tobulinti, akcentuojant esminį ugdymo tikslą – žmogaus
socializaciją. Akcentuojamos ugdymo ir socializacijos sąsajos, pagrindinės ugdymo funkcijos,
socializacijos turinys bei esminiai gebėjimai, kurie užtikrina tiek mokinių, tiek mokytojų socializaciją.
Analizuojami pagrindiniai mokymo proceso tobulinim o veiksniai, bendravimo ir bendradarbiavimo
gebėjimų svarba mokymo proceso tobulinimui.
Tikimasi, kad baigę šią programą mokytojai gebės nustatyti pagrindinius mokymo proceso
tobulinimo veiksnius; apibrėžti išmokimą lemiančius veiksnius; apibūdinti esminiu s mokinių poreikius ir
paaiškinti jų tenkinimo formas; paaiškinti socializacijos sampratą ir turinį; supras mokytojo vaidmenį
mokymo proceso tobulinime; įgis teigiamų nuostatų ir praktinių gebėjimų, turinčių įtakos pedagoginio
proceso tobulinimui.
Programa skirta bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų bendruomenių komandoms, įvairių
dalykų mokytojams. Jai realizuoti skiriamos 6 auditorinio darbo valandos.
Išklausiusiesiems teorinę dalį ir atlikusiesiems praktinio darbo užduotis išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas, liudijantis, kad yra patobulintos bendravimo ir bendradarbiavimo mokytojo
bendroji kompetencija ir mokymo/si proceso valdymo mokytojo profesinė kompetencija .
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Karjeros projektavimo gebėjimų ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje
Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausi ų problemų, nuo kurios tinkamo sprendimo priklauso
žmogaus asmeninė gerovė. Tod ėl labai svarbu, kad jau pats pirmasis mokinio apsisprendimas būtų
sąmoningas, tikslingas, kad jaunuolis suprast ų, jog adaptacija darbo pasaulyje ir asmenybės vidinė
harmonija priklauso nuo tinkamo apsisprendimo. Moksleivis, siekiantis save realizuoti, turi atpažinti savo
galias, gebėjimus, talentus, stengtis juos kuo geriau išlavinti ir patobulinti. Tad pedagogų vaidmuo šiame
kontekste yra labai svarbus.
Tam, kad galėtų tinkamai ugdyti karjeros projektavi mo gebėjimus, padėtų rasti racionalų profesinį
sprendimą atsižvelgiant į mokinio prigimties ypatumus bei darbo rinkos poreikius žvelgiant iš tam tikros
laiko perspektyvos, pedagogas turi turėti atitinkamas kompetencijas šioje srityje. Šia programa siekiam a
padėti pedagogams suvokti karjeros projektavimo gebėjimų ugdymo poreikius ir galimybes bei juos
įgyvendinti bendrojo lavinimo mokykloje.
Seminare analizuojama karjeros projektavimo struktūra, identifikuojami karjeros projektavimo
gebėjimai bendrojo lavin imo mokyklos ugdymo turinyje, aptariami bendrojo lavinimo mokyklos
pedagogų vaidmuo ir funkcijos, pedagogui reikalingos kompetencijos sėkmingam mokinių karjeros
projektavimo gebėjimų ugdymui, profesinio informavimo taškų (PIT) paskirtis ir jų veikla.
Programai įgyvendinti numatytos 6 auditorinio darbo valandos (3 val. teorijai, 3 val. praktiniam
darbui). Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų komandoms, įvairių dalykų mokytojams.
Tikimasi, kad seminaro dalyviai įgis žinių ir praktinių gebėjimų mokin ių karjeros projektavimo
gebėjimams ugdyti.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Verslumo integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą
Besikeičianti technologinė, ekonominė, politinė aplinka vis dažniau verčia galvoti, ar mes
mokome to, ko reikės rytoj , ar išmokome jaunimą prisitaikyti prie pokyčių. Ar moksleiviai bus pasirengę
gyventi, dirbti neužtikrintumo ir konkurencijos sąlygomis. Verslumo ugdymas yra susijęs su vykstančia
švietimo reforma, jos tikslais ir uždaviniais, esama realia situacija, kuri, be abejo, darys įtaką šiam
ugdymui.
Ši programa padės pedagogams sėkmingai ir kokybiškai įsitraukti į verslumo ugdymą mokykloje,
įgyvendinant „Nacionalinę jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008 -2012 metų programą“,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. Nutarimu Nr.339.
Programos tikslas – plėtoti mokytojų kompetenciją ir gebėjimus verslumo ugdymo srityje,
skatinant pedagogus ugdyti m oksleivių įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus jiems ir kaip individams, ir kaip
visuomenės nariams, parengti juos suaugusiųjų gyvenimui.
Seminare aptariamos verslumo ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje ir įvairesnių
metodikų kūrimas pasinaudojant i šleista knyga „Verslumo ugdymas mokykloje“, analizuojama, kaip
verslumo ugdymą integruoti į kitus mokomuosius dalykus bei neformąlųjį ugdymą, aptarimi aktyviojo
mokymo metodai, bandomi taikyti praktinių darbų metu formuojant mokinių verslumo ugdymo
pagrindus, gebėjimą įgytas žinias taikyti praktikoje.
Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų komandoms, įvairių dalykų mokytojams. Jai
realizuoti numatytos 8 auditorinio darbo valandos.
Išklausę teorinę dalį, atlikę praktines užduotis programos dalyviai patobu lins gebėjimą ugdyti
verslumą formaliame ir neformaliame ugdyme.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Esminiai pamokos efektyvumo kriterijai
Pamokos efektyvumas – tai švietimo sistemos fenomenas, kuris net pačių pedagogų suprantamas ir
aiškinamas labai nevienodai. Vadinasi, labai svarbu yra atpažinti ir apibrėžti esminius pamokos
efektyvumo kriterijus ugd ymo turinio projektavimo ir jį apsprendžiančių dokumentų, kontekste.
Neefektyvi pamoka sudaro prielaidas nepagrįstiems mokymosi krūviams, mokinių mokymosi motyvacijos
silpnėjimui ir kt.
Programos tikslas – vystyti efektyvios pamokos organizavimo seminaro dalyvių kompetencijas.
Seminare aiškinamasi efektyvios pamokos ir kriterijų samprata, pagrindinės neefektyvių pamokų
problemos ir joms įtaką darantys veiksniai, aptariami esminiai pamokos efektyvumo kriterijai (mokinių
poreikių, mokytojo ir mokinių santyki ų, darbo atmosferos klasėje sukūrimo, pagrindinių pamokos
parametrų teisingo nustatymo, pamokos organizavimo ir vertinimo ir kt.), jų tarpusavio sąveika ir
vertinimas, realizvimas pamokoje, analizuojama kriterijų identifikavimo ir formulavimo metodika.
Seminare taip pat aptariami mokymo(si) tikslai bei jų lygmenys, pateikiama pamokos plano rengimo
loginė schema, pagal kurią seminaro dalyviai rengia pamokos planą. Iš seminaro dalyvių tikimasi
aktyvaus dalyvavimo diskusijose.
Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų komandoms, įvairių dalykų mokytojams. Jai
realizuoti numatytos 8 auditorinio darbo valandos.
Išklausiusiesiems teorinę dalį ir atlikusiesiems praktinio darbo užduotis išduodamas kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimas, liudijantis, kad yra patobulin tos mokymo/si proceso valdymo, dalyko turinio
planavimo ir tobulinimo mokytojo profesinės kompetencijos.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Asmeninio laiko ir darbų planavimas (laiko vadyba)
Spartėjant gyvenimo tempams, vienam darbui vejant kitą, mokyklose vis dažniau susiduriama su
laiko stoka. Tyrimais nustatyta, kad mokytojai ypač dažnai patiria žalingą stresą, o įvairių ataskaitų, planų
gausa yra svarbiausias Lietuvos mokytojų streso šaltinis (L.Bulotaitė, V.Lepeškienė, 2006). Norint
apsisaugoti nuo išsekimo, mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams, mokytojams labai aktualu išmokti
racionaliai planuoti savo darbus ir asmeninį laiką. To ir siekiama šia kvalifikacijos tobulinimo programa.
Seminare ieškoma atsakymų į klausimą „Kur dingsta laikas?“, mokomasi koncentruotis į
prioritetus, vertinti savo veiklą ir atnaujinti tikslus, analizuojami „kietasis“ ir „minkštasis“ laiko
planavimo modeliai, sudarinėj ami ir analizuojami dienos, savaitės planai, nagrinėjamos „4 kvadrantų“, „3
dėžučių“ užimtumo sistemos. Tikimasi, kad po seminaro dalyviai gebės klasifikuoti darbus pagal
prioritetus, prisiimti atsakombę už savo veiksmus, įgis „kieto“ ir „minkšto“ planavim o pagrindus bei
susidarys asmeninių veiksmų planą tolesniam tobulėjimui.
Programa skirta mokyklų komandoms, direktorių pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams. Jai
realizuoti numatytos 8 auditorinio darbo valandos.
Išklausiusiesiems teoriją ir atlikusies iems visas seminaro praktines užduotis bus išduoti
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, liudijantys apie patobulintas mokyklos vadovo mokymosi kaip
mokytis perkeliamąją kompetenciją ir mokytojo profesinio tobulėjimo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 3 2 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Dokumentų rengimo pagrindai
Dalykinė komunikacija garantuoja efektyvią veiklą, užtikrina sėkmingą valdymą, padeda pasiekti
organizacijos tikslus. Todėl nuo to, kaip tiksliai ir greitai darbuotojai geba tinkamai parengti ir įforminti
įvairius dokumentus, didžia dalimi priklauso ir įstaigos darbo sėkmė.
Daugelis žmonių (tarp jų ir ped agogai) patiria sunkumų, kai reikia parašyti reikalingą dokumentą.
Dokumentai rengiami ir įforminami pagal griežtus reikalavimus, kurie išdėstyti naujose Dokumentų
rengimo taisyklėse (Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gene ralinio
direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V -58 redakcija).
Labai svarbu, kad su naujomis Dokumentų rengimo taisyklėmis būtų susipažinę ir jomis
vadovautųsi ne tik raštinių darbuotojai, švietimo įstaigų administracijos atstovai, bet ir mokytoja i, – taip
bus plečiama ne tik jų dalykinė komunikacinė kompetencija, bet kartu ir moksleiviai gaus naują ir
patikimą šios srities informaciją.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos komunikacinę ir
informacijos valdymo kompetenciją.
Programos trukmė – 12 valandų (6 val. – teorija ir praktinės užduotys, 6 val. – savarankiškas
darbas).
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms, švietimo įstaigų
administracijos darbuotojams ir tiems, kur ie norėtų įgyti dokumentų rengimo žinių ir gebėjimų.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 -37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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Tėvų įtraukimas į įstaigos bendruomenės gyvenimą
Viena iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų plėtros kvalifikacijos tobulinimo
krypčių – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų plėtra, modelių įvairovė. Ši programa leis
pasidalyti praktine patirtimi apie bendradarbiavimo su šeima t aikymo galimybes, įgyjant teorinių ir
praktinių žinių, paįvairinti ugdymo(si) proceso organizavimą.
Bus pristatytos darnos paieškos bendradarbiaujant su šeima, tradiciniai ir netradiciniai būdai „Kaip
įtraukti tėvus į bendruomenės gyvenimą ( „Head start“ programos taikymas), perteikta patirtis, kaip
naujovių įgyvendinimas atliepia vaikų ugdymo(si) kokybę ir vaikų gerovę. Programos tikslas – pasidalinti
praktine patirtimi apie bendradarbiavimo su šeima taikymo galimybes k aip įtraukti tėvus į įstaigos
bendruomenės gyvenimą, supažindinti su tradiciniais ir netradiciniais bendradarbiavimo su šeima būdais.
Programos dalyviai, išklausę programą, tobulins mokytojo bendrąją bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetenciją, kartu jie gebės motyvuotai dirbti su įstaigo s tėvų bendruomene.
Programos trukmė – 12 valandų (teorija ir praktiniai darbai) .
Programa skirta ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61, el.p.vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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INTEGRUOTOS PROGRAMOS
Meno saviraiška – unikalus ugdymo būdas proto negalią turintiems vaikams
(Institucinio lygio programa )
Lietuvoje yra daug vidutinę, sunkią ir visišką negalią tur inčių vaikų, kuriuos negalima ugdyti
pagal bendrą specialiąją programą. Specialusis pedagogas sudaro individualias programas kiekvienam
savo ugdytiniui ar jų grupei, pagal jų galimybes, ieško kelių, būdų, metodų tas galimybes plėsti.
Menas yra unikali priemonė, forma informacijai apie supantį pasaulį suteikti sunkios ar visiškos
negalios vaikams ir puiki galimybė vidutinės protinės negalios vaikams savo gabumus vystyti. Mokytojai
ar kiti asmenys, susidūrę su proto negalią turinčiais vaikais ieško informac ijos apie šių vaikų ugdymą. Ši
programa – apie vieną iš daugelio specialiųjų poreikių vaikų ugdymo būdų ir formų.
Programos tikslas – supažindinti programos dalyvius su meno saviraiškos galimybėmis ugdant
specialiųjų poreikių vaikus.
Programos dalyviai susipažins su pasaulėjautos pamokomis sunkios ir visiškos negalios vaikų
meno saviraiškos užsiėmimuose, išmoks kurti mažažodes daineles ir jas pritaikyti kalbiniams ir kitiems
vaikų įgūdžiams plėsti, aptars muzikos, dailės, šokio, teatro ryšį meno savirai škoje.
Klausytojai turės galimybę ne tik susipažinti su specialiųjų poreikių vaikų unikaliu ugdymu, bet ir
įsilieti į kūrybinį procesą, tapti kompozitoriais, dailininkais, šokėjais, aktoriais, specialiaisiais pedagogais.
Pabaigus programą mokytojai pat obulins specialaus ugdymo ir mokinio pažinimo ir pripažinimo
profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 5 val., praktinė dalis – 6 val., savarankiško darbo
– 7 val.).
Programa skirta menų, pradinio ugdymo mokytojams, specialiesiems pedagogams, socialiniams
pedagogams, ergo terapeutams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais, moksleivių tėvams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Grafinių objektų projektavimas Adobe PhotoShop programa
(Institucinio lygio programa )
Naujosios informacinių technologijų priemonės itin sparčiai skverbiasi į visas žmonių gyvenimo
sferas, neaplenkdamos ir mokyklos. Kompiuterinės grafikos programos – tai virtuali studija, kurioje
sutelktos reikalingos priemonės ir fantastiškos galimybės grafinio dizaino sumanymams įgyvendinti,
erdvinei vaizduotei lavinti, atsiveria naujos erdvės dalykų integracijai, u gdymo procesas įgauna naujas
formas ir turinį.
Tai 20 valandų (14 val. auditorinio darbo ir 6 val. savarankiško darbo) programa, suteiksianti
dalyviams pirminių kompiuterinės grafikos įgūdžių, projektuojant reklaminius objektus. Įgytas žinias,
gebėjimus ir įgūdžius mokytojai galės pritaikyti, kurdami metodines priemones pamokoms, reklaminius
plakatus, lankstinukus ir kt. Savarankiškai pedagogai parengs baigiamąjį darbą – kūrybinę kompoziciją,
surengs ir aptars savo darbų parodą.
Programa skiriama įvairių da lykų mokytojams, turintiems pradinius kompiuterinio raštingumo
įgūdžius.
Tikimasi, kad išklausę teoriją, atlikę visas praktinio ir savarankiško darbo užduotis seminaro
dalyviai įgis žinių, gebėjimų ir nuostatų kūrybinėms užduotims atlikti kompiuterinės gra fikos Adobe
PhotoShop programa ir taip patobulins informacinių technologijų naudojimo mokytojo profesinę
kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Pakaitinių (atsinaujinančių) energijos išteklių naudojimas
visuomenės darnaus vystymosi kontekste
(Institucinio lygio programa )
Nuo visuomenės gebėjimo suvokti vartojimo padarinius ir pasirinkti subalansuoto vartojimo modelius
priklauso šiandienos ir ateities kartų gyvenimo kokybė. Darnaus vystymosi švietimas gali pakeisti žmonių
požiūrį ir taip suteikti galimybę kurti saugesnį, sveikesnį ir turtingesnį pasaulį, todėl jis akcentuojamas
daugelyje ES ir Lietuvos dokumentų. Atsinaujinančių energijos ša ltinių taikymas – viena iš sudedamųjų
Darnaus vystymosi sričių. Mokytojai turėtų supažindinti mokinius su atsinaujinančiomis energijos rūšimis bei
formuoti jų tinkamo naudojimo vertybines nuostatas.
Tai 18 valandų (8 val. auditorinio darbo ir 10 val. savar ankiško darbo) programa, skirta bendrojo
lavinimo mokyklų geografijos, biologijos, fizikos, ekonomikos, chemijos mokytojams. Jos tikslas – paskatinti
dalyvius tobulinti asmenines Darnaus vystymosi švietimo kompetencijas bei suteikti žinių ir praktinių
gebėjimų, padėsiančių atskleisti mokiniams a tsinaujinančių energijos šaltinių naudą visuomenės darnaus
vystymosi kontekste. Seminare atskleidžiama Darnaus vystymosi samprata, aptariami Darnaus vystymosi
švietimo principai, analizuojama Lietuvoje naudojamų atsi naujinančių energijos šaltinių rentabilumas bei
ekonominė nauda. Pateikiama mokomųjų užduočių apie energijos taupymą pavyzdžių. Be to, seminaro
dalyviai sukuria savų mokomųjų užduočių pamokoms apie atsinaujinančius energijos išteklius. Antroji
seminaro dalis – išvyka į biokurą (medžio pjuvenų briketus) gaminančią įmonę Juragiuose, kur mokytojai
praktiškai susipažįsta su biokuro gamyba. Savarankiškai dalyviai analizuoja darnaus vystymosi švietimo
dokumentus, įsivertina asmenines Darnaus vystymosi švietimo ko mpetencijas, parengia pamokos apie
atsinaujinančius energijos šaltinius planą, pagal kurį veda ir aprašo pamoką, orientuodamiesi į visuomenės
darnaus vystymosi paradigmą.
Dalyviai patobulins mokytojo bendrakultūrinę kompetenciją ir organizacijos tobulinim o bei pokyčių
valdymo mokytojo bendrąją kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________

Tinklaraščių kūrimas ir MS Photo Story 3 for Windows programos taikymo galimybės,
efektyvinant mokymo(-osi) procesą
(Institucinio lygio programa)
Žinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas yra ypač aktualus, siekiant
kokybiškos ugdymo(-osi) proceso kaitos. Neatsitiktinai viena iš prioritetinių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimo krypčių – mokytojų kompiuterinio raštingumo
kompetencijos plėtotė, ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegima s.
Ši 18 valandų (12 val. auditorinio ir 6 val. savarankiško darbo) programa skirta socialinių ir
humanitarinių mokomųjų dalykų bendrojo lavinimo mokyklos 9 -12 klasių mokytojams, turintiems
kompiuterinio raštingumo įgūdžių, siekiantiems tobulinti mokinių m okymo(-osi) procesą.
Seminare diskutuojama savarankiško mokymosi proceso organizavimo klausimais, aptariami
reikalavimai mokomosios medžiagos rengimui bei tinkamam informacijos perteikimui, analizuojamos
tinklaraščių pritaikymo ugdymo( -osi) procese galimybės. Daug dėmesio skiriama mokytojų praktiniams
gebėjimams ugdyti. Tikimasi, kad seminaro dalyviai sukurs asmeninius tinklaraščius, mokomuosius produktus
MS Photo Story 3 for Windows programa, kuriuos taikys mokinių mokymo( -osi) procese. Atlikę visas
programoje numatytas užduotis, sukurtuose tinklaraščiuose mokytojai patalpins mokomąją medžiagą, kuri
skatins mokinių savarankišką mokymąsi bei ugdys jų kritinį ir kūrybinį mąstymą.
Dalyviai, įvykdę visus programoje keliamus reikalavimus, išplėtos informacinių technologijų taikymo
ir mokymo(-osi) proceso valdymo mokytojo profesines kompetencijas.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Ekonominio raštingumo i r verslumo ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje
(Institucinio lygio programa )
Remiantis ES strateginiais dokumentais, jaunimo verslumo kompetencija įvardijama kaip viena iš
prioritetinių ugdymo krypčių. Tuo tarpu, I.Zaleskienės ir L.Žadeikaitės (2008) tyri mo „Mokytojų požiūris į
verslumo ugdymo prielaidas“ išvadose konstatuojama, kad mokytojai – tyrimo respondentai, „suprasdami
verslumo esmę ir jo ugdymo svarbą, patys nėra tinkamai pasirengę jį ugdyti...“ (p.105).
Šia programa siekiama suteikti dalyviams ži nių, gebėjimų ir įgūdžių mokinių verslumui ir
ekonominiam raštingumui ugdyti.
Seminare aptariami ekonominio raštingumo standartai, pagrindiniai verslumo ugdymo lygmenys ir
uždaviniai, ieškoma praktinių sprendimų, kaip sudominti mokinius ekonomika, pagerint i verslumui reikalingų
žinių, gebėjimų ir asmeninių savybių ugdymą mokykloje. Svarstomos galimybės verslumą ugdančioms
aplinkoms sudaryti, išbandomi verslumo ugdymo metodai, pateikiami pavyzdžiai ir rengiami verslumo
ugdymo ir ekonominio raštingumo integra vimo į mokomąjį dalyką pamokų planai. Programos dalyviai
praktiškai išbandys kompiuterinės programos VEMP galimybes, ieškos verslo idėjų ir dalysis mokomųjų
bendrovių veiklos mokyklose organizavimo patirtimi, savarankiškai išanalizuos dokumentus,
reglamentuojančius mokyklos kaitą ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo srityje, apmąstys
vadovavimosi jais galimybes.
Programa skiriama pradedantiesiems ekonomikos mokytojams, mokyklų komandoms, įvairių dalykų
mokytojams, dirbantiems bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasėse.
Programos trukmė – 18 valandų: 14 val. auditoriniam darbui ir 4 val. savarankiškam darbui.
Tikimasi, kad seminare aktyviai dalyvavę mokytojai patobulins organizacijos tobulinimo bei pokyčių
valdymo mokytojo bendrąją kompetenciją ir mokymo(si) proceso valdymo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt

_______________________________________________
Virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ taikymas mokykloje
(Institucinio lygio programa )
Mokytojų kompiuterinio raštingumo kompetencijos plėtotė, ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir
diegimas – viena iš prioritetinių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir kitų spec ialistų kvalifikacijos
tobulinimo krypčių. Virtualios mokymosi aplinkos galimybės didelės. Joje gali būti pateikiama mokymosi
medžiaga, organizuojamas mokymosi procesas bei atliekamas jo valdymas.
Tai 24 valandų (16 val. skiriama auditoriniam darbui, 8 val . – savarankiškam darbui) programa, kurios
tikslas – suteikti dalyviams reikalingų žinių ir gebėjimų mokymo(si) procese taikyti virtualią mokymosi
aplinką „Moodle“.
Mokymų metu dalyviai susipažins su „Moodle“ aplinkos galimybėmis ir valdymo funkcijomis,
mokysis kurti įvairaus formato užduotis, žurnalą, sudaryti klausimų bazes, kurti savikontrolės ir vertinimo
testus, įkelti mokymosi medžiagą į virtualią aplinką, valdyti veiklas. Programos dalyviai susikurs savo
mokymo(si) kursą pasirinkta tema. Tikimasi, ka d dalyvavusieji mokymuose gebės parengti pamokos medžiagą
ir patalpinti ją internete. Ji bus prieinama mokiniams, kurie bet kuriuo metu galės pakartoti pamoką, atlikti
namų darbus, testuotis, pasiruošti naujai pamokai ir pan.
Programa skirta įvairių dalyk ų mokytojams, turintiems darbo kompiuteriu, naudojimosi internetu,
el.paštu įgūdžių ir pageidaujantiems susikurti savo virtualią mokymo(si) aplinką.
Baigusiesiems programą bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, liudijantys, kad asmuo
patobulino mokytojo profesines kompetencijas: informacinių technologijų naudojimo kompetenciją,
mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Mokymo(si) informacijos vizualizacija matematikos ir gamtos mokslų pamokose
Spartus mokslo ir technologijų vystymasis, operatyvus inovacijų diegimas praktikoje ir teorijoje,
pateikimas vartotojui visko, kas dar vakar buvo naujove, tapo įpr astiniu veiklos pasaulio ritmu.
Informacinėje visuomenėje vis daugiau dėmesio skiriama informacijos pateikimui, sklaidai. Žodinė
informacija, papildyta vaizdine, tampa kur kas įtaigesnė. Norint, kad mokiniai geriau įsidėmėtų, suvoktų,
ilgiau įsimintų, būtina informaciją vizualizuoti. Įrodyta, kad sukūrus tinkamą, sąveikiąją, dinamišką,
susietą su kuo daugiau jausmų ir pojūčių mokymosi terpę mokinius galima išmokyti kartais net trigubai
greičiau. Mokytojas turi gebėti taikyti IKT savo dalyko dėstyme bei išma nyti problemas, kurios iškyla
susidūrus su IKT integravimu į švietimo sistemą.
Šia 8 auditorinio darbo valandų programa siekiama patobulinti mokytojų informacinių
technologijų naudojimo profesinę kompetenciją, t.y. ugdyti gebėjimus ir nuostatas naudoti kom piuterinę
įrangą, pagrindines interneto paslaugas mokymo( si) procese, ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją, taip
pat ugdyti mokinių informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį raštingumą, laikantis etinių
ir higieninių darbo su kompiuter iu reikalavimų.
Mokymų metu supažindinama su modernios vizualizacijos technologijomis, išsiaiškinami
pateikties kūrimo metodikos pagrindai. Didesnę mokymų dalį sudaro praktinis dalyvių darbas,
vadovaujant lektoriui, kurio metu sukuriamas fotografijų albuma s, pateikiama mokymo informacija
tekstu, formulėmis ir lentelėmis, diagramomis, braižomos elementarios ir erdvinės figūros, Bėzier kreivės.
Programa skirta matematikos ir gamtos mokslų mokytojams.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Interaktyvios lentos taikymas pamokoje
Gyvename informacinių kompiuterinių technologijų plataus naudojimo visuomenėje, todėl
gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis darbo pr ocese, bendraujant profesinėje plotmėje ir
laisvalaikiu, reikiamos informacijos paieškos , jos pateikimo bei sklaidos įgūdžiai tampa būtinybe.
IKT diegimas mokyklose bei informacinės kultūros ugdym as – Vyriausybės patvirtintos
„Valstybinės švietimo strategijos 2003 –2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos“ prioritetinės
kryptys. IKT panaudojimo plėtros svarba akcentuojama 2007 -05-23 ŠMM patvirtintoje „Bendrojo
lavinimo ugdymo turinio formavimo, ver tinimo, atnaujinimo ir diegimo strategijoje“.
Ši programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų bendruomenės komandoms, norinčioms
daugiau sužinoti apie darbą su interaktyviąja lenta ir kompiuterinėmis programomis, aptarti jų
panaudojimo galimybes ugdy mo procese bei tobulinti praktinius jų naudojimo įgūdžius .
Programoje numatytos dalyvių veiklos, susijusios su mobilaus nuskaitymo įrenginio mimio Xi
paruošimu darbui, jo programinės įrangos pristatymu, dažniausiai vartojamų funkcijų panaudojimu ir
daugiaaspektine kompiuterine programa Lynx. Mokytojai, dalyvaujantys mokymuose, sukurs ir pristatys
savo pamokos planą, naudojant kompiuterinę programą Lynx. Programai realizuoti numatyta 6 auditorinio
darbo valandos.
Tikimasi, kad dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę visas praktines užduotis, patobulins
informacinių technologijų naudojimo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt

67

Chemijos, biologijos integruotas kursas su informacinėmis technologijomis
(Institucinio lygio programa )
Optimizuojant mokinių mokymosi krūvį, vis aktualesnis tampa integruotas mokymas. Be to,
taikant integruotą kursą „IT ir biologija“ ar „IT ir chemi ja“, galima plačiau ir lengviau ugdyti
bendradarbiavimą, sukurti darbingą mikroklimatą pamokoje, praplėsti dalykines mokinių žinias, sukelti
domėjimąsi naujomis informacinėmis technologijomis, jų laimėjimais.
Tai 18 valandų (12 val. auditorinio darbo ir 6 val. savarankiško darbo) gerosios patirties sklaidos
programa, skirta informacinių technologijų, biologijos ir chemijos mokytojams, besidomintiems
biologijos ir chemijos dalykų integruoto kurso su IT dėstymu bei metodika.
Programos tikslas – paskatinti dalyvius kurti ir vykdyti integruotas mokomąsias programas,
suteikiant tam reikalingų žinių ir gebėjimų.
Seminare aptariami integruotos pamokos organizavimo ypatumai. Kalbama apie IKT mokomosios
medžiagos parinkimą ir kūrimą integruotam kursui, mokinių pasiek imų vertinimą. Dalyviai stebės ir
aptars „IT ir chemija“ integruoto kurso pamokos fragmentus, improvizuotoje integruoto kurso pamokoje
praktiškai taikys informacines technologijas. Seminaro metu sudarys integralaus mokymo(si) lenteles,
taikys tinklapių redaktorių Front Page 2003, panaudos šablonus, kurdami ir publikuodami informacinę
svetainę integruotai pamokai. Savarankiškai sukurs vizualizaciją, mokomąją medžiagą pasirinktai
integruotos pamokos temai.
Tikimasi, kad bus patobulintos informacinių technologijų naudojimo bei ugdymo(si) aplinkų
kūrimo mokytojų proofesinės kompetencijos.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
__________________________________ _____________
IKT integravimas į ugdymo procesą pradinėje mokykloje. Strateginės gairės ir praktika
(Institucinio lygio programa )
Atsižvelgiant į sparčius informacinės visuomenės kūrimo iššūkius L ietuvoje, Europoje ir pasaulyje
reikia siekti veiksmingo b ei efektyvaus IKT diegimo į mokymo ir mokymosi procesus . Nuolat didėja
poreikis ugdyti šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimo(si) įgūdžius jau pradinėje mokykloje.
Svarbu, kad IKT padėtų vaikui ugdytis norą nuolat mokytis, bendrauti ir bendradarb iauti, taip pat lavintų
kūrybiškumą, individualius gebėjimus, leistų mokytis savarankiškai.
Šiuolaikinės pradinės mokyklos biblioteka turėtų tapti informacinių komunikacinių technologijų
integravimo centru, joje galėtų būti kaupiami ugdymo procese naudoj ami IKT ištekliai. Todėl
bibliotekininkui svarbu išmanyti IKT išteklių valdymą ir integravimo organizavimą.
Programa skirta suteikti žinių ir praktinių įgūdžių pradinių mokyklų pedagogams,
bibliotekininkams apie IKT integravimo galimybes pradinės mokyklo s ugdymo procese, pasidalijant
gerąja patirtimi.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos informacinių
technologijų naudojimo ir ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetencijas.
Programos trukmė – 24 valandos (5 val. – teorija, 19 val. – praktinė veikla).
Programa skirta pradinių mokyklų pedagogams, bibliotekininkams.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 -37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc. lt
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Grafinio dizaino pagrindai kompiuterinės grafikos Adobe Photo Shop ir Corel Draw programomis
(Institucinio lygio programa )
Naujosios informacinių technologijų priemonės itin sparčiai skverbiasi į visas žmonių gyvenimo
sritis. Tradiciniai menai šiandi en persipina su informacinių technologijų panaudojimu. Atsiranda nauja
problematika, kurią galėtume apibūdinti terminu „menas ir naujosios technologijos“. Grafinis dizainas
šiuo metu yra viena populiariausių dizaino studijų sričių. Kompiuterinės grafikos p rogramos – tai virtuali
studija, kurioje sutelktos reikalingos priemonės ir fantastiškos galimybės grafinio dizaino sumanymams
įgyvendinti, erdvinei vaizduotei lavinti, atsiveria naujos erdvės dalykų integravimui, ugdymo procesas
įgauna naujas formas ir tu rinį.
Tai 40 valandų apimties (12 val. – auditorinio darbo, 28 val. savarankiško darbo) programa, skirta
Informacinių technologijų, dailės ir kitiems mokytojams, turintiems pradinius kompiuterinės grafikos
programų Corel Draw ir Adobe Photo Shop naudojimo įgūdžius ir norintiems plačiau susipažinti su
kompiuterinės grafikos ADOBE PHOTOSHOP ir COREL DRAW teikiamomis galimybėmis, įgyti
grafinio dizaino objektų projektavimo įgūdžių. Išklausius šį kursą, galima sukurti leidinio iliustraciją,
reklaminį plakatą, reklaminį lankstinuką ir kt. Programos tikslas – suteikti dalyviams žinių, gebėjimų ir
įgūdžių, reikalingų atlikti grafinį dizainą kompiuterinėmis priemonėmis.
Programos dalyviai išklausys paskaitą apie grafinio dizaino objektus, reklaminio lankstinuko
sudedamuosius elementus, atliks projektuojamo objekto analogų analizę, mokysis suprojektuoti grafinių ir
tekstinių elementų sistemą lankstinuke, gaus žinių apie kompozicijos harmonizavimą, įgis praktinių
įgūdžių komponuoti nuotraukas ir grafiką bei kitų. Mokyt ojai savarankiškai sumaketuos dvipusį reklaminį
lankstinuką, surengs ir apipavidalins baigiamųjų darbų parodą.
Dalyviams, išklausiusiems teoriją ir atlikusiems visas praktines ir savarankiško darbo užduotis,
bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjima i, liudijantys, kad asmuo patobulino informacinių
technologijų naudojimo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Integruotas mokymas: netradicinės pamokos už mokyklos ribų
Ši programa yra svarbi ir reikalinga, nes visų dalykų programose akcentuojama įvairiapusė
tarpdalykinio ugdymo integracija. Be to, didėjant mokymosi krūvi ui, esant perkrautoms ugdymo
programoms, rekomenduojama vesti pamokas ne tik klasėje, bet ir už mokyklos ribų, taip ugdant mokinių
pilietiškumą, skatinant jų motyvaciją, mažinant krūvį pamokoje. Siekiame, kad šis seminaras
besikeičiančių vertybių sistemos ir požiūrio į gyvenimą kontekste suartintų visų dalykų mokytojus, padėtų
jiems bendrai gerinti mokytojo profesinio tobulėjimo kompetencijos kelius ir būdus, sėkmingai spręsti
iškylančias mokymosi problemas.
Programos dalyviai plėtos ugdymo(si) aplinkų kūrimo ir mokinių motyvavimo bei paramos jiems
kompetencijas.
Programos trukmė – 6 valandos (2 val. – teorija, 4 val. – praktikinės užduotys).
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8-37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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Virtuali kelionė klasėje ir į mokinių namus
(Institucinio lygio programa )
Informacinėms technologijoms vis intensyviau braunantis į kasdienį visuomenės gyvenimą,
bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams aktualu tobulinti turimas Informacinių technologijų naudojimo
kompetencijas. Toks ir yra šios programos tikslas.
Tikimasi, kad programa skatins ir įgalins mokytojus plačiau naudoti IKT ugdymo proces e.
Mokytojai įgis pradinių įgūdžių darbui su kompiuterinėmis programomis. Pritaikius programoje įgytas
žinias ir įgūdžius bus taupomas mokytojo darbo laikas, mokymas taps efektyvesnis. Ugdymo rezultatus
bus patogu naudoti planavimui. Mokiniai ir mokytojai įvaldys naujus mokymo(si) būdus. Tai praplės jau
esamas IKT panaudojimo ugdymui galimybes.
Seminaro dalyviai susipažins su projekto „IKT lyderiai“ tikslais ir veiklomis, reikalavimais
internetinėms užduotims rengti, praktiškai nagrinės internetines užduoti s ir analizuos jų panaudojimo
ugdymo procese metodiką, mokysis naudotis kompiuterine programa „Photo Story 3 for Windows“,
rengiant metodinę medžiagą pamokoms ir Virtualiai kelionei klasėje, aptars Kompiuterinės testų bazės
teikiamus privalumus, atliks pra ktinius darbus su šia baze, patys kurs mokomuosius testus. Dalyviai,
naudodami „Photo Story 3 for Windows“ programą, savarankiškai parengs metodinę medžiagą vienai
pamokai.
Programai, skirtai gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojams, turintiems pradinių darbo kompiuteriu
įgūdžių, realizuoti numatyta 18 valandų (auditoriniam darbui skiriama 12 val., savarankiškam darbui – 6
val.).
Dalyviams, išklausiusiems teoriją ir atlikusiems visas praktines ir savarankiško darbo užduotis,
bus išduoti kvalifikacijos tobulini mo pažymėjimai, liudijantys, kad asmuo patobulino informacinių
technologijų naudojimo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Integruoto biologijos, chemijos ir lietuvių kalbos ugdymo turinio IKT pagrindu galimybės
(Institucinio lygio programa )
Integruoto ugdymo praktika grindžiama nuostata, kad visos vaiko raidos sritys – fizinė, intelektinė,
emocinė, socialinė – yra neatsiejamos, todėl neretai teigiama, kad dirbtinai į dalykus suskaldytas
mokymas mokykloje yra nepakankamai natūralus. Integruotu ugdymu susiejus į visumą 3 sritis –
biologiją, chemiją ir lietuvių kalbą – pamokos yra įdomesnės, patrauklesnės. Naujas ugdymo turinys
siejamas su naujausiomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT), kurių diegimo
Lietuvos švietime strategijoje numatyta siekti, kad mokytojai imtų naudoti informacines ir komunikacines
technologijas įvairių dalykų pamokose. Todėl pedagogams būtina tobulinti savo IKT naudojimo ir
taikymo kompetenciją.
Programos tikslas – padėti plėtoti mokytojų gebėjimus organizuoti ugdymo procesą, pasirenkant
integralumą ir suteikiant mokytojams galimybę pagilinti savo žinias IKT taikymo s rityje.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , patobulins mokytojo
profesinę informacinių technologijų naudojimo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val.; savarankiškas darbas – 8 val., savarankiškų darbų
pristatymas, aptarimas, dalijimasis patirtimi – 4 val.).
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, turintiems darbo kompiuteriu įgūdžių.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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Istorijos, lietuvių kalbos mokomųjų priemonių, skirtų Lietuvos tūkstantmečiui, rengimas 11 -12
klasių mokiniams virtualioje aplinkoje
(Institucinio lygio programa )
Šiandien svarbu savarankiškai besimokančiam mokiniui gebėti patraukliai pateikti svarbiausias
11–12 klasės istorijos, lietuvių kalbos pamokose nagrinėjamas esmines Lietuvos istorijos, lietuvių
literatūros problemas pasaulio ir Europos istorijos įvykių kontekste. Seminaro metu mokytojai mokysis
parengti mokomąsias priemones MS Power Point programa, kurti tinklaraščius, kuriuose galės patalpinti
parengtą mokomąją medžiagą.
Programos dalyviai, išklausę teo rinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokytojo
profesines informacinių technologijų naudojimo, mokymo(si) proceso valdymo kompetencij as.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., savarankiški darbai – 8 val., darbų pristatymai,
refleksija – 4 val.).
Programa skirta lietuvių kalbos ir istorijos mokytojams , turintiems darbo kompiuteriu,
naudojimosi internetu, el.paštu įgūdžių ir pageidaujantiems susikurti savo virtualią mokymo(si) aplinką.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8-37) 32 40 61, el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
_______________________________________________
MS Excel ir MS PowerPoint programų panaudojimas
užsienio kalbų ir socialinių moksl ų pamokose
Informacinių technologijų teikiamų galimybių naudojimas ugdymo procese yra itin aktualus
šiuolaikinėje žinių visuomenėje. Kadangi IKT praturtina mokymo/si apklinką, padeda išryškinti bei lavinti
individualius mokinių gebėjimus, prisideda prie s avarankiško darbo įgūdžių lavinimo, keičia mokinių
nuostatas mokymosi ir pamokų lankymo atžvilgiu, jos neabejotinai daro teigiamą įtaką ugdymui. Taigi
mokytojams būtina nuolat tobulinti informacinių technologijų naudojimo ir taikymo kompetenciją. Šioje
programoje dalyvaujantys pedagogai bus supažindinti su MS Excel programos galimybėmis kuriant
kryžiažodžius, pateikčių rengimo ir demonstracijų kūrimo programa MS PowerPoint, pateikiant aktualias
pamokų temas, užduotis, projektus. Programos metu dalyviai įgis platesnį supratimą apie IKT ir jų
panaudojimą savo veikloje.
Programos tikslas – tobulinti užsienio kalbų ir socialinių mokslų mokytojų informacijos ir
komunikacijos naudojimo bei taikymo kompetenciją , taikant MS Excel ir PowerPoint programas savo
veikloje, kartu išmokyti juos savarankiškai kurti mokymo priemones.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins informacinių
technologijų naudojimo , mokymo(si) proceso valdymo mokytojo profesines kompetencijas .
Programos trukmė – 12 valandų (teorija ir praktinės užduotys – 8 val., individuali praktinė veikla –
4 val.).
Programa skirta visų kvalifikacinių kategorijų įvairių dalykų mokytojams .
Programos koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. (8 -37) 32 42 11, el.p. informacinis@kpkc.lt
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Teatras ir vaidybos elementai prancūzų kalbos pamokoje

Ugdymas – kūrybos procesas, o viena iš meninės kūrybos rūšių yra teatras. Ugdomoji veikla,
taikant vaidybos, meninio skaitymo, ins cenizavimo ir teatro elementus įvairių dalykų pamokose, ypač
užsienio kalbos (prancūzų k.), mokiniams daro didelį teigiamą poveikį vaiko asmenybės formavimuisi,
leidžia pažinti, įprasminti ir išreikšti save, o pats mokymosi procesas tampa patrauklesnis, ef ektyvesnis,
įdomesnis. Teatro elementai pamokoje tai – vienas iš būdų kalbėtis su vaikais apie juos supantį pasaulį,
per judesį ir veiksmą pažinti save ir kitus. Pamokose mokinių veikla būna labai įvairi, tad visada galima
pritaikyti ir atlikti įvairius va idybos ir teatro elementus bei pratimus, kurie vienaip ar kitaip susiję su
mokomojo dalyko tema. Vaikai per draminę veiklą įgyja bendravimo, kalbėjimo, judesio, elgesio kultūros
įgūdžių, atsikrato varžymosi, susikaustymo. Taip pat, tai puikus būdas koncent racijai, dėmesiui, valiai,
atminčiai ugdyti.
Kiekvieno dalyko mokytojui būtina žinoti ir tam tikrais pamokos momentais, pritaikius situaciją,
panaudoti vieną ar kitą teatro elementą, tada pamoka atrodys patraukli ir gyvybinga, kūrybiška.
Programos dalyviai, išklausę teoriją ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę
ugdymosi aplinkų kūrimo, bendrąją bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
Programos trukmė – 6 valandos (2,5 val. – teorija, 3,5 val. – praktinės užduotys, refleks ija,
diskusija).
Programa skirta užsienio kalbų ir kitų dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel.: (8 -37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PROGRAMOS

Skaičiuoklė MS Excel – mokytojo pagalbininkė
(Institucinio lygio programa)
Šiandien mokykloje informacijos srautų apimtys tampa vis didesnės. Mokytojams, mokyklos
vadovams jų darbe vis dažniau reikia patikimo pagalbininko. Juo dažnai tampa kompiuteris, kuriame
kaupiama, saugoma, apdorojama reikalinga informacija. Šiandien mokytojui dirbant su mokiniais, aktualu
ieškoti naujesnių, patogesnių, efektyvesnių veiklos būdų. Šia programa siekiama pasiūlyti pedagogams
išmokti kurti, pildyti, valdyti, modifikuoti skaičiuoklės lenteles su įvairiais duomenimis.
Programos tikslas – supažindinti mokytojus su skaičiuoklės MS Excel galimybėmis ir taikymo
sritimis bei išmokyti naudotis šia programa sprendžiant įvairius uždavinius savo darbi nėje veikloje.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , tobulins informacinių
technologijų naudojimo kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams .
Programos koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. (8 37) 32 42 11, el.p. informacinis@kpkc.lt
_______________________________________________
Tekstų rengyklė – mokytojo pagalbininkė (įgūdžių tobulinimas)
(Institucinio lygio programa)
Mūsų kasdienėje veikloje atsiranda vis daugiau sričių, kuriose naudojamas kompiuteris. Mokykla
ne išimtis. Kasmet didėjant kompiuterių skaičiui mokyklose, atsiranda vis daugiau būdų panaudoti
kompiuterį mokymo procese ir administraciniame darbe. Kom piuterinis raštingumas tapo ne privalumas,
bet būtinybė. MS Word programa viena iš dažniausiai naudojamų mokytojo darbe. Todėl pedagogai
pageidauja gilinti žinias bei tobulinti darbo kompiuteriu įgūdžius dirbant teksto rengykle.
Programos tikslas – supažindinti mokytojus su daugiau MS Word programos galimybių,
tobulinant darbo kompiuteriu įgūdžius, mokyti taisyklingo dokumentų rengimo, laik antis teksto rinkimo
taisyklių.
Programos dalyviai įgis teorinių žinių apie MS Word programos galimybes, o praktinių už siėmimų
metu patobulins įgūdžius dirbdami šia programa. Išmoks parengti darbui tekstų rengyklę MS Word:
puslapio nustatymus, dokumento parametru s, meniu, įrankius. Išmoks kurti, redaguoti, pildyti, formatuoti
įvairios rūšies dokumentus: tekstus, lenteles, grafinius vaizdus. Susipažins su pagrindinėmis teksto
rinkimo taisyklėmis bei su sudėtingesnio (daugiapuslapinio) dokumento rengimo ypatumais.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , tobulins informacinių
technologijų naudojimo kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams .
Programos koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. (8 -37) 32 42 11, el.p. informacinis@kpkc.lt
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DORINIO UGDYMO (TIKYBOS IR ETIKOS) PROGRAMOS
Egzorcistas šiandien. Bažnyčios kova su blogiu
2 dalių seminaras
Iš kur kyla blogis, kokios jo apraiškos, kaip su juo kovoti? Šie klausymai yra amžini ir su jais
susiduriame kiekvienas. Nesilpsta s usidomėjimas neapčiuopiamais, peržengiančiais empirinio p ažinimo
ribas dalykais, o žmogus stengiasi viską paaiškinti ir apibrėžti bei moksliškai pagrįsti. Kalbos apie
suasmenintus gėrį ir blogį, apie angelus ir demonus mūsų laikais laikomos „ tamsiųjų viduramžių”
dvelktelėjimu. Kartais tenka girdėti, kad psichinė liga ir apsėdimas yra tapatinami . Dažnai visai
nesusimąstome, kad krikščionybė mums ne tik byloja apie gerus dalykus, bet ir įspėja apie visokias
blogybes ir jų poveikį. Viena iš tų blogybių yra šėtonas. Pastaruoju metu tokių atvejų pasitaiko vis
dažniau, kai žmonės susiduria su juo. Tada žmogui reikia egzorcisto pagalbos. Būna ir taip, kad žmonėms
iš tiesų reikia gydytojų psichiatrų pagalbos, tačiau yra atvejų, kai padėti gali egzorcist as. Egzorcizmas –
labai subtili tema. Reikia patiems iš naujo įsivardinti atsakymus į šiuos klausimus ir mokėti paaiškinti
mokiniams.
Programos dalyviai tobulins bendrąją mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją.
Programos trukmė – 12 valandų (du vienos dienos semin arai).
Programa skirta tikybos, etikos mokytojams, psichologams bei kitų dalykų mokytojams.
Programos koordinatorės – A.Girininkienė, tel.: (8 -37)32 04 72, el.p. katechetikos.c@kn.lcn.lt, Zita
Verbickienė, tel. (8-37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt ,
_______________________________________________
Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai
Kursų programa
Žmogui, o ypač jaunam, kyla egzistenciniai gyvenimo prasmės klaus imai ir noras radikaliai savo
gyvenimo būdu atsiliepti į juos. Svarbu atpažinti ir įvardinti turimą patirtį, ja dalytis, būti išklausytam ir
sulaukti deramos pagalbos. Programa skirta tiems, kurie dirba asmenybės dvasinio ugdymo srityje.
Programos metu gilinsimės į psichologines temas (empatija, jausmų išgyvenimas, savivertė), žvelgsime į
dvasinio gyvenimo procesus (ryšio su Dievu svarba, Dievo įvaizdžiai, vertybės ir poreikiai), dvasinio
vadovavimo sampratą ir gaires (kasdienybėje ir rekolekcijų metu). Dau g dėmesio skirsime dvasinio
vadovavimo gebėjimų ugdymui praktikoje. Įgytą patirtį mokytojai galės naudoti pokalbiuose su mokiniais
bei jų tėvais, padedant spręsti jiems rūpimus vidinių išgyvenimų klausimus.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins profesines ir
bendrąsias bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas , padėsiančias kurti saugią mokinio emocinį,
socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymosi aplinką; taikyti įvairias psichosociali nes
intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti sprendimus; empatiškai identifikuoti mokinio
emocinius sunkumus ir ypatingą nerimą, taip pat skatinančias bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis,
mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais bei pag albą vaikui ir šeimai teikiančiomis organizacijomis.
Programos trukmė – 100 val. (80 val. – penki dviejų dienų seminarai, 20 val. – savarankiškas
darbas).
Programa skirta tikybos mokytojams, klasių auklėtojams, katalikiškų ugdymo institucijų
pedagogams.
Programos koordinatorės – V.Raubaitė, tel.: (8-37) 32 25 73, el.p. gti@lcn.lt,
Zita Verbickienė, tel. (8-37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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Pokalbiai lytiškumo tema. Teorija ir ugdymo praktika
(Seminarų ciklas)
Skirtingas žmogaus lytiškumo interpretavimas kelia nemažai diskusijų. Vieniems žmogus yra
biologinis – socialinis konstruktas, kitiems – nedaloma sielos ir kūno vienovė. Vieniems lyt iškumas
prasideda ir pasibaigia lytinio potraukio raiškos (seksualumo) laisve, kitiems – dviejų skirtingų lyčių
asmenų santykis skirtas pirmiausiai asmens papildymui, bendrystei ir bendruomenės gausinimui.
Seminarų metu mokytojai susipažins su žmogaus lyti škumo ypatybėmis, jo raiška; nagrinės modernių
biotechnologijų, įsiterpiančių į gyvybės perdavimo procesą keliamas etines problemas; susipažins su
lytiškumo ugdymo problemomis ir kartu mokysis atsakyti į paaugliams ir jaunimui rūpimus klausimus. Be
teorinių žinių, pateiksime lytiškumo ugdymo metodus ir suteiksime galimybę juos taikyti praktiškai.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos profesines
kompetencijas, kurias sėkmingai galės taikyti bendroje ugdymo veiklo je ir įgis specialiąsias
kompetencijas, susijusias su žmogaus lytiškumo ugdymu ir gyvybės pradžios etika.
Programos trukmė – 32 val. (keturi vienos dienos seminarai).
Programa skirta pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojams (biologi jos, dorinio
ugdymo), mokyklų vadovams bei klasių auklėtojams, mokyklų psichologams ir socialiniams
darbuotojams.
Programos koordinatorės – V.Raubaitė, tel.: (8-37)32 25 73, el.p. gti@lcn.lt, Zita Verbickienė, tel.
32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Aktyviojo mokymo(si) metodai etikos pamokose
(Institucinio lygio programa)
Kiekvienas mokytojas siekia, kad j o pamokos būtų įdomios, padėtų mokiniams įsisąmoninti
mokomąją medžiagą, ugdytų jų kūrybiškumą ir norą daugiau sužinoti. Šiuos siekius padeda įgyvendinti
aktyviojo mokymo(si) metodai, ne tik įgalinantys geriau įsisąmoninti mokymo turinį, bet ir plėtojantys
mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias tiek įprastomis, tiek naujomis sąlygomis,
ugdantys mokinių nuostatas, gebėjimus bei XXI a . būtinas kompetencijas.
Mokytojas, taikantis aktyvaus mokymosi metodus, privalo turėti teorinį pagrindą, iš manyti metodų
įvairovę ir paskirtį. Jam svarbu suvokti, kodėl jis renkasi vieną ar kitą metodą, ar tas metodas atitinka jo
darbo stilių, mokinių pasirengimą mokytis aktyviai, dalyko ir pamokos uždavinius. Metodo pasirinkimą
lemia ir turimos mokymo priemonė s ar mokytojo gebėjimas jas sukurti.
Programos dalyviai, išklausę teorin ę dalį ir atlikę praktines užduotis, pagilins profesines
kompetencijas ugdymo metodų srityje. Praktinė numatomų rezultatų nauda – inovatyvesnės,
kūrybiškesnės, į moralinių nuosta tų ir gebėjimų ugdymą, nukreiptos etikos pamokos.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – aktyviojo mokymo(si) metodų pristatymui ir analizei. 6
val. – praktinis darbas (pristatyti Atnaujintose bendrosiose etikos programose nurodytas temas, naudojant
aktyviojo mokymo(si) metodus), 6 val. – savarankiškų darbų pristatymas ir aptarimas.
Programa skirta dorinio ugdymo mokytojams.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 -37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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Šventojo Rašto ir Bažnyčios mokymas homoseksualių asmenų atžvilgiu
Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje homoseksualumas yra karštų diskusijų objektas, nes
homoseksualūs asmenys pradėjo drąsiai reikšti pre tenzijas visuomenei, teigdami, kad ši netoleruoja jų
pasirinkimo ir juos diskriminuoja. Kas yra homoseksualumas, kaip ir kuo jis pažeidžia asmenybę ir kaip
priimti homoseksualius asmenis? Į šiuos klausimus ir stengiasi atsakyti šis seminaras.
Mokytojui taip pat labai svarbu susi pažinti su Šv. Rašto ir Bažnyčios mokymu homoseksualių asmenų
atžvilgiu bei mokėti pateikti homoseksualios tapatybės priėmimo etapus, kad būtų galima padėti jaunam
žmogui, pajutusiam polinkį į homoseksualumą. Žmogus yra Dievo meilės kūrinys, kuriam duotas orumas,
laisva valia ir apsisprendimas pasirinkti gyvenimo kelią. Lytiškumas žmogui taip pat Dievo dovana, tačiau
kam ir kaip jis turi būti panaudotas bus aptariama šioje programoje.
Programos dalyviai tobulins mokinio pažinimo ir jo pripažinimo mokyt ojo profesinę
kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta įvairių kvalifikacinių kategorijų ir dalykų mokytojams.
Programos koordinatorės – A.Girininkienė, tel.: (8 -37) 32 04 72, el.p. katechetikos.c@kn.lcn.lt, Zita
Verbickienė, tel. (8-37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Ugdymas per žaidimus ir šokius
(Seminarų ciklas)
Šiandien dalis vaikų ir jaunimo neturi pakankama i bendravimo įgūdžių. Tai daro įtaką jų darbams
ir santykiams. Žaidimas ir šokis ne tik pramoga, bet ir emocinės būsenos, asmenybės saviraiškos bei
tarpusavio santykių ugdymo priemonė. Mokytojai seminaro metu sužinos susipažinimo, apšilimo žaidimų,
kurie padės įvairaus amžiaus žmones suburti į grupę. Suvoks prasmę žaidimų, kurie rodo, kad grupėje
kuriasi saugūs ryšiai, sudaromos palankios sąlygos tyrinėti ir išreikšti savo jausmus, emocijas, mintis.
Žaidimai ir šokiai padeda pajusti asmenybės laisvę ir išre ikšti kūrybinius gebėjimus. Mokytojai išmoks
bendruomeninių, įvairių tautų tarp jų ir lietuvių liaudies šokių, kuriuos gebės įpinti į kūrybinę veiklą. Įgis
grupės sutelkimo, vadovavimo grupei įgūdžių.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlik ę praktines užduotis, tobulins ugdymosi aplinkų
kūrimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, kurios skatina aktyvų mokinių bendravimą
įvairiose aplinkose, naudojant verbalinius ir neverbalinius komunikavimo būdus.
Paskatins mokytojus kurti pokyčia ms palankią ugdymosi aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir
pasitikintis savimi bei kitais.
Programos trukmė – 32 valandos (du dviejų dienų seminarai: 8 val. – teorija ir praktinės užduotys,
24 val. – praktinė veikla).
Programa skirta įvairių specialybių mokytojams, klasių auklėtojams, jaunimo organizacijų
vadovams, papildomojo ugdymo mokytojams bei socialiniams pedagogams.
Programos koordinatorės – V.Raubaitė, tel.: (8-37) 32 25 73, el.p. gti@lcn.lt,
Zita Verbickienė, tel. (8-37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt ,
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PROGRAMOS LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS MOKYTOJAMS
Integruotų pamokų – ekskursijų žemėlapis „Literatūros lopšys – Suvalkija“
(5-12 klasių mokiniams)
(Institucinio lygio programa )
Atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius ir Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje
apibrėžtus žinių visuomenės prioritetus, švie timui tenka misija: padėti asmeniui įgyti kultūrinę
kompetenciją, laiduoti tautos ir krašto kultūros tęstinumą, nuolatinį kūrimą, tapatybės išsaugojimą,
puoselėti šios kultūros atvirumą ir dialogiškumą. Tad Kauno miesto ir jo apskrities bei Suvalkijos regi ono
muziejai yra gana plačios edukacinės erdvės, kurias reikėtų labiau išnaudoti.
Ši kvalifikacinė programa supažindins su Kauno miesto ir apskrities bei Suvalkijos muziejų žemėlapiu,
edukacinėmis programomis, integruotų pamokų -ekskursijų planavimu, organi zavimu bei reikalingumu
ugdant pilietiškumą, skatinant mokinių motyvaciją, mažinant moksleivių krūvį pamokoje. Programos
dalyviai įgis aktyvių mokymo(si) metodų ir mokinių įsivertinimo ir vertinimo būdų, padedančių tobulinti
mokinių pažangą, taikymo, gabių , mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių
ugdymo bei mokytojo ir mokinių vertybių ugdymo, tautinio ir pilietinio ugdymo plėtros kompetencijas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , patobulins mokytojo
profesines ir bendrąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., savarankiškas darbas – 10 val., praktinės veiklos
įvertinimas – 2 val.).
Programa skirta lietuvių kalbos, dorinio ugdymo, istorijos, dailės, tec hnologijų mokytojams bei
klasių auklėtojams.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61, el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
_______________________________________________
Šiuolaikinės lietuvių kalbos pamokos organizavimas ir vertinimas
(Institucinio lygio programa )
Pastaruoju metu, keičiantis ugdymo turiniui, keičiasi ir planavimas. Kaip parengti gerą teminį,
detalųjį, dienos planą? Kokie yra šiuolaikiniai reikalavimai pamokai? Planuojant ypač svarbu ir vertinimo
tikslų, uždavinių bei kriterijų numatymas, užduočių individualizavimas bei diferencijavimas. Kaip tai
atlikti mokant lietuvių kalbos, kad vertinimas ne slopintų, bet keltų mokymosi motyvaciją.? Apie tai ir
kalbėsime užsiėmimų metu. Manome, kad aktualu kurti praktinio darbo planuojant bei vertinant pagal
Išsilavinimo standartus sistemą.
Programos dalyviai mokysis planuoti, analizuoti planus, kurti vertinimo uždavinius. Šie programos
uždaviniai leis mokytojams pagilinti tu rimas žinias apie planavimą ir vertinimą. Mokytojai diskutuos,
stebės, lygins savarankiško darbo užduotis: savo ir kolegų planus, vertinimo užduotis, ieškos kuo
įvairesnių ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo galimybių, diskutuos dėl priimtų sprendi mų.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , patobulins mokytojo
specialiąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., praktiniai užsiėmimai – 6 val., savarankiškas
dalyvių darbas – 6 val.).
Programa skirta lietuvių kalbos mokytojams .
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61, el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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Lietuvių kalbos vadovėlių „Žaidžiu žodžiu 5“ ir „Vėl žaidžiu žodžiu 6“ (serija „Šok“) komplektai –
pagalba planuojant, individualizuojant ir diferencijuojant lietuvių kalbos ugdymo turinį penktoje ir
šeštoje klasėse
Šiuolaikinis ugdymas, atsižvelg iant į nuolat besikeičiančio gyvenimo reikalavimus, kelia ir naujus
uždavinius mokytojui. Norėdamas sudaryti kuo palankesnes sąlygas ugdymui(si), mokytojas stengiasi
padėti kiekvienam vaikui įgyti būtinų žinių, bendrųjų gebėjimų ir gyvenimui būtinų vertybi nių nuostatų –
kitaip tariant, išsiugdyti asmeninę kompetenciją. Naujieji lietuvių kalbos vadovėlių komplektai parengti
pagal bendrą serijos„Šok“ vadovėlių rengimo struktūrą, principus ir vieningus reikalavimus. Vadovėlių
komplektas atitinka atnaujintų Lie tuvos bendrojo lavinimo mokyklų Bendrąsias programas pradiniam ir
pagrindiniam ugdymui, patvirtintas ŠMM ministro 2008 -08-26, įsakymo Nr. ISAK-2433, (Žin., 2008, Nr.
99-3848). Todėl aktualu supažindinti mokytojus su Bendrąsias programas atitinkančiu atnauj intu ugdymo
turiniu vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje ir jo planavimo būdais, kurie detalizuojami Mokytojo knygoje.
Seminaro metu numatoma pristatyti serijos „Šok“ vadovėlių komplektų ypatumus, ugdymo turinio
dermę su Bendrosiomis programomis, aptarti svar biausius ugdymo tikslus ir uždavinius ir jų
įgyvendinimo būdus integruojant ugdymo turinį, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą bei
vertinant mokymosi pasiekimus. Mokytojai atliks ugdymo proceso planavimo užduočių, aiškinsis, kaip
galima vadovėlio komplektą taikyti savo pamokose. Bus supažindinti su naujais lietuvių kalbos vadovėlių
komplektais „Žaidžiu žodžiu“ 5 klasei ir „Vėl žaidžiu žodžiu“ 6 klasei: praktinių užduočių sistema, darbo
su vadovėliu metodais, vertinimo ir įsivertinimo galimybėmis.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , patobulins mokytojo
specialiąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta lietuvių kalbos mokytojams.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8-37) 32 40 61, el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
_______________________________________________
Literatūra ir gyvenimas arba
literatūra – dialogo partneris samprotaujant
Pasikeitus lietuvių kalbos brandos egzaminui, mokytojai vis dar jaučia ne tik žinių, bet ir
samprotavimo, teksto kūrimo, integravimo su literatūra, negrožiniu tekstu metodikos stygių. Išleisti
vadovėliai daugiau orientuoti į teorinį pasirengimą, nutolę nuo realios situacijos mokykloje, jiems trūksta
praktinių užduočių, samprotaujamojo tekstų kūrimo pavyzdžių. Naujo tipo egzaminas reikalauja iš
mokytojo greito persiorientavimo, kitokio literatūros dėstymo, gebėjimo visus moksleivius r engti net
trims (interpretacijos, samprotau jamojo ir literatūrinio rašinio) tekstų kūrimo užduotims. Programos
įgyvendinimas padės įgyti mokytojui reikalingų kompetencijų, rengiant ugdytinius egzaminui ir
gyvenimui.
Programos tikslas – suteikti mokytojams teorinių bei praktinių žinių rengiant moksl eivius teksto
(interpretacijos, samprotaujamojo rašinio) kūrimo užduočiai; aktualizuoti literatūrą; padėti taikyti
aktyviuosius mokymo(si) metodus integruojant literatūros kursą kalbos ugdymo pamokose; skleisti gerąją
patirtį.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokytojo
specialiąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta lietuvių kalbos mokytoja ms, dirbantiems 9-12 klasėse.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8-37) 32 40 61, el.p.vilija.barzdziuviene@kpkc.l
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PROGRAMOS LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS MOKYTOJAMS
Mokinių konsultavimas rengiant edukacinius projektus
(Institucinio lygio programa)
Įgyvendinant Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK -556
(Žin., 2007, Nr. 39-1462), 2008 m. vasario 12 d. Nr. ISAK -398 patvirtintos prioritetinės kvalifikacijos
tobulinimo kryptys 2008 –2010 metams. Viena iš jų – pagalbos mokiniui organizavimo kvalifikacijos
tobulinimo kryptis – mokinių konsultavimas.
Lietuva aktyviai dalyvauja Europos Tarybos programoje „Kalbų mokymo politika: daugiakalbio ir
daugiakultūrinio švietimo plėtojimas“. Šiuolaikinėje situacijoje aktualu ugdyti pozityvų mokinio požiūrį į
kalbas – valstybinę ir gimtąją – universaliausią Europos tautų paveldą – kalbų išsaugojimą ir jų įvairovės
plėtotę. Mokiniai vis atsakingiau jaučia gero valstybinės kalbos mokėjimo poreikį, bet labai svarbu, kad tai
nenustelbtų gimtosios kalbos vartojimo įgūdžių, kad nebūtų prarastas ta utinis mentalitetas. Todėl svarbu
projekto metodu formuoti dvikalbio ugdymo procesą per mokinių konsultavimą, rengiant edukacinius
projektus, kuris leis mokiniui atsiskleisti kaip asmenybei, išreikšti savo požiūrį į kalbų mokymąsi, suvokti
kalbų mokėjimo privalumus įvairiapusėje Europos Sąjungoje ir už jos ribų . Šioje veikloje ypač svarbus
mokytojo padėjėjo – konsultanto vaidmuo.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokytojo bendrąsias
komunikacinę ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
Programos trukmė – 6 valandos (teorija – 2 val., praktinė dalis – 4 val.) arba 18 valandų (teorija – 4
val., savarankiški darbai – 8 val., atliktų darbų pristatymas, jų analizė bei vertini mas – 4 val.).
Programa skirta lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojams.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61, el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
_______________________________________________
Mokymosi stilių taikymas įdomiai ir efektyviai veiklai,
dirbant su atnaujintomis programomis
(Institucinio lygio programa)
Viena iš 2008 m. vasario 12 d. Nr. ISAK -398 patvirtintų prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo krypčių
2008–2010 metams – atnaujintų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos Bendrųjų programų diegimo
kvalifikacijos tobulinimas. Dirbant su atnaujinto lietuvių kalbos (valstybinės) ugdymo turinio programomi s iš
gausybės informacijos, kurią privalo apdoroti ir įsiminti mokiniai, mokyti mokinius gebėti atsirinkti tik tai, kas
aktualiausia, t.y. Programos tikslas – plėtoti mokytojų metamokymosi (mokymosi mokytis) kompetenciją bei
gebėjimą ją perteikti mokiniams , siekiant jų mokymosi efektyvumo. Gebėti įdomiai perteikti žinias, įgūdžius,
vertybines orientacijas, kurių įgyjama taikant mokymo( -si) stilius, lemiančius mokymo(si) sėkmę, padedančius
stiprinti visuminį augančio žmogaus asmenybės ugdymą. Mokytojas, paži ndamas savo mokinius, konsultuoja
juos, koks jiems tinkamiausias mokymosi stilius, koks yra jų protinis modelis, ir, įeidamas į jų pasaulį,
stengiasi optimizuoti bendravimą ir mokymąsi.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užd uotis, tobulins mokytojo profesinę
mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos (teorija – 2 val., praktinė dalis – 4 val.) arba 18 valandų (teorija – 4
val., savarankiški darbai – 8 val., savarankiškų darbų pristatymas, anal izė bei vertinimas – 4 val.).
Programa skirta lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojams.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61, el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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PROGRAMOS ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAMS
Pagalba planuojant ir organizuojant anglų kalbos pamokas – serijos „Šok“ anglų kalbos
mokymo(si) komplektas „Key to English 5“
(Institucinio lygio programa )
„Key to English 5“ siūloma metodika atspindi integralumo koncepcij ą. Siekiant ugdyme išvengti
fragmentiškumo, neužtenka tarpusavyje derinti mokomąsias programas, bet reikia kurti mokymo
priemonių komplektus, kurių turinys būtų integralus visais aspektais ir padėtų ugdyti mokinių gebėjimus
bei kompetencijas: socialumo, ko munikavimo ir informacinės komunikacijos, pažinimo, kūrybingumo,
sveikos gyvensenos, mokėjimo mokytis srityse .
Penktųjų anglų kalbos mokymo metų pabaigoje, pabaigę KEY TO ENGLISH 5 kursą, mokiniai gebės
pasiekti Išsilavinimo standartuose, Švietimo aprūpini mo centras, 2003 m. nurodytą pirmosios užsienio
kalbos vidurinės pakopos lygį, kuris veda Europos Tarybos A2 lygio link, „Pusiaukelė” klausymo,
skaitymo, pokalbio, monologo ir rašymo srityse.
Programa padės jiems susipažinti su esminiais anglų kalbos mokym o priemonių komplekto „ Key to
English 5“ principais, darbo tikslais, metodais, būdais; bus sudaryta galimybė mokytojams susipažinti su
mokymo priemonių komplekto „ Key to English 5“ visuma, naujumu bei šiuolaikiškumu.
Programos dalyviai, išklausę teori nę dalį ir atlikę praktines užduotis, plėtos dalyko turinio
planavimo ir tobulinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijos .
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. skiriamos mokymo komplekto koncepcijai ir struktūrai,
siūlomos veiklos būdams ir integracinėms sąsajoms aptarti; 6 val. – savarankiškam programos dalyvių
darbui; 6 val. – programos dalyvių savarankiškų darbų pristatymui ir analizei).
Programa skirta anglų kalbos mokytojams.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. ( 8-37)32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Naudingiausi anglų kalbos mokymo(si) metodai pradinėje mokykloje
Europos Taryba (ET) didelį dėmesį skiria kalbų politikai, pabrėžia jų įvairovės vertę, galimybių
visiems išmokti kelias kalbas svarbą.
Lietuvai tapus lygiateise Europos Sąjungos valstybe – ankstyvasis užsienio kalbų mokymas sparčiai
populiarėja. Siekiant geriau panaudoti kalbų mokymui palankų am žiaus tarpsnį, ugdoma elementari anglų
kalbos komunikacinė kompetencija. Svarbu, kad mokydamasis užsienio kalbos vaikas ugdytųsi norą jos
mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis savarankiškai, atsakyti už savo mokymosi sėkmę ir
rezultatus. Pamokoje turėtų vyrauti kalbinė veikla, susijusi su natūralia aplinka ir tos aplinkos pažinimu,
turėtų būti kuriamos vaikų patirčiai artimos situacijos, puikiai realizuojamos per žaidimus. Žaidimas, tai –
sėkmingesnio užsienio kalbos mokymo(si) ir pasiekimų metodas bei veiklos organizavimo forma, kuri
turėtų vyrauti ankstyvojo užsienio kalbų mokymo pamokose.
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas lemia tikslingiau panaudoti kalbų mokymui(si) palankų amžiaus
tarpsnį ir pagerinti užsienio kalbų mokymo(si) rezultatus vėles niais etapais.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins dalyko turinio
planavimo ir tobulinimo, bendrąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 6 valandos (2 val. – teorija, 4 – praktinės užduotys).
Programa skirta pedagogams, dirbantiems pagal ankstyvojo užsienio kalbų mokymo(si) programą.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel.: (8 -37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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PROGRAMOS RUSŲ KALBOS MOKYTOJAMS

Rusų (užsienio) kalbos mokymosi strategija
dirbant su vadovėlio „B добрый путь!“ komplektu (serija „ Šok“)
(Institucinio lygio programa)
Švietimo raidos tendencijos ir kaitos strategijos iškelia naujus švietimo prioritetus, iš kurių vienas
– orientacija į mokymosi rezultatus, bet ne į žinių perteikimą. Naujas serijos „Šok“ vadovėlio komplektas
„V dobryj put!“ plėtoja mokytojų metamokymosi kompetenciją bei gebėjimą ją perteikti moksleiviams,
siekiant jų mokymosi efektyvumo. Supažind inama su metamokymosi kompetenciją plėtojančiais
mokymosi metodais ir būdais bei šių būdų taikymo pamokoje galimybėmis.
Programos dalyviai, išklausę programos teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins
profesines kompetencijas ugdymo metodų srityje.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. skiriamos mokymo(-si) metodų pristatymui ir analizei ; 6
val. – savarankiškam programos dalyvių darbui , 6 val. – programos dalyvių savarankiškų darbų
pristatymui, aptarimui ir refleksijai ).
Programa skirta rusų (užsienio) kalbos mokytojams, dirbantiems su serijos „Šok“ mokomuoju
komplektu „V dobryj put !“ pirmaisiais mokymo metais.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 -37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Kalbinės komunikacinės kompetencijos ugdymas rusų (užsienio) kalbos pamokose 11 klasėje
(Institucinio lygio programa)
Daugelis mokinių, pasirinkusių 11 -12 klasėse mokytis rusų kalbos, yra labiau motyvuoti ir turi
panašių tikslų ir poreikių – jie norėtų įtvirtinti anksčiau įgytas žinias, kelti savo kalbos mokėjimo lygį,
plėtoti kultūrinį akiratį ir pasirengti brandos egzaminui.
Naujas mokymo komplektas «В добрый путь!» -6 pateikia mokiniui ir mokytojui turtingą mokomąją
medžiagą ir per užduočių sistemą moko jos panaudojimo strategijų.
Kiekviena vadovėlio sociokultūrinė tema realizuojama per įvairaus sudėtingumo kalbinę medžiagą. Tai
leidžia mokytojui diferencijuoti darbą, atsižvel giant į mokinių pasirengimo lygį, poreikius ir mokymosi
galimybes.
Programa padės dalyviams organizuoti ugdymo procesą, atitinkantį mokinių gebėjimus, lūkesčius
ir švietimo dokumentų reikalavimus.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę p raktines užduotis, plėtos dalyko turinio
planavimo ir tobulinimo, mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas.
Programas trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija ir praktinės užduotys, 6 val. – praktinis ir
savarankiškas darbas, 6 val. – savarankiškų darbų pristatymas, refleksija, diskusijos.
Programa skirta rusų kalbos mokytojams, dirbantiems ar ketinantiems dirbti 11 klasėje.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 -37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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Žiniasklaidos ir Interneto galimybių panaudojimas
rusų kalbos pamokose
Pamokoje mokinys turi ne tik gauti žinių, bet taip pat turi jausti, kad dalykinė medžiaga siejasi su
tuo, kas svarbu gyvenime. Dabartinė ugdymo filosofija si ūlo suteikti daugiau galimybių mokiniui, siūlo
gerbti jį kaip individą ir skatinti jo kritinį mąstymą bei saviraišką.
Manome, kad seminaro tema aktuali, nes skatina domėjimąsi užsienio kalba, lavina komunikacinius
įgūdžius, vysto skaitymo ir klausymo gebėj imus, moko tikslingai taikyti šiuolaikines ugdymo
technologijas ir mokymo( -si) metodus.
Programos dalyviai patobulins ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetenciją , pasidalys gerąja
patirtimi.
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta rusų (už sienio) ir (gimtosios) kalbos mokytojams suteikti naujų žinių ir gebėjimų,
kaip kurti aplinką, padedančią mokytis, tenkinti pažinimo poreikius, suteikti galimybes asmeniui nuolat
savarankiškai mokytis naudojantis informacijos priemonėmis.
Programos koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 -37) 32 41 58, el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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PROGRAMOS MATEMATIKOS MOKYTOJAMS

Mokinių ir ugdytojų poreikių sėkmės formulė
naujajame matematikos vadovėlio komplekte „Formulė 5 klasei“ (serija „Šok“)
(Institucinio lygio programa )
Kaip rodo įvairių tyrimų duomenys, mokinių mokymosi rezultatai priklauso nuo jų mokytojo
gebėjimo pritaikyti ugdymo turinį konkretiems mokiniams, stebėti jų mokymosi procesą, kritiškai
vertinant, kas veiksminga, o kas ne. Nauj ojo 5 klasės vadovėlio išskirtinis bruožas – iš anksto apgalvotos
metodinės sistemos kryptingas ir nuoseklus diegimas į visas komplekto dalis, visų dalykų vadovėlius.
Kuriant šią sistemą buvo gausiai remtasi leidyklos ,, Šviesa“ atliktais tyrimais, moksline literatūra ir gerąja
darbo patirtimi.
Tai 18 valandų (13 val. auditorinio darbo ir 5 val. savarankiško darbo) programa, kurios tikslas –
atskleisti, kaip parengtas komplektas „Formulė 5 klasei“ gali padėti planuoti, mok yti ir vertinti įvairialypę
mokinių grupę vienoje klasėje, kai kiekvienas jų mokosi jam tinkamiausiu būdu.
Seminare bus aptariamos nacionalinio ugdymo turinio kaitos naujovės, pristatyta ir išanalizuota
naujo matematikos vadovėlio 5 klasei koncepcija, ana lizuojamos veiksmingos mokymosi aplinkos
formavimo, dirbant su vadovėliu, strategijos. Mokytojai atliks nemažai įvairių pratybų su mokymo
komplektu „Formulė“, kurios leis įgyti praktinių gebėjimų diferencijuoti ugdymo turinį, organizuoti
efektyvų mokinių darbą pamokoje, formuluoti mokymo/si tikslus bei uždavinius, numatyti išteklius,
būtinus mokymo/si tikslams pasiekti. Programos dalyviai savarankiškai parengs pamokos planą, kuris bus
įvertintas seminaro metu.
Programa skiriama 5 klasėse dirbantiems ar dirb siantiems matematikos mokytojams.
Tikimasi, kad programos dalyviai patobulins šias mokytojo profesines kompetencijas: dalyko
turinio planavimo ir tobulinimo kompetenciją; mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Naujo matematikos vadovėlio 9 ( I gimnazijos) klasei
panaudojimo galimybės matematikos ugdymo proce se
Įgyvendinant Valstybės švietimo strategijos 2003 –2012 m. nuostatas, parengtos Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklų pagrindinio ugdymo atnaujintos Bendrosios programos , akcentuojančios ugdymo
kokybę. Ugdymo kokybei įtaką daro ir mokymo priemonės. Naujas m atematikos vadovėlis 9 (1
gimnazijos) klasei kaip tik yra parengtas pagal atnaujintas programas.
Šios 6 auditorinio darbo valandų programos tikslas – suteikti dalyviams aktualių ir naudingų žinių
apie vadovėlį, praktinių gebėjimų jį panaudoti, mokant matem atikos devintokus ar pirmos klasės
gimnazistus.
Seminare aptariama matematikos ugdymo turinio kaita, mokymo(si) tikslai ir uždaviniai,
analizuojama matematinės kompetencijos struktūra. Jos kontekste pristatomas naujas matematikos
vadovėlis. Programos dalyv iams suteikiami praktiniai naudojimosi šiuo vadovėliu gebėjimai,
atskleidžiant ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, mokymo diferencijavimo galimybes.
Atkreipiamas mokytojų dėmesys į mokymo(si) metodų parinkimą, integracijos galimybes.
Tikimasi, kad išklausę teoriją ir atlikę programoje numatytas praktinio darbo užduotis dalyviai
patobulins matematikos mokytojų specialiąsias kompetencijas.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Interaktyvaus matematikos mokymo(si) organizavimas
(Institucinio lygio programa, taikant nuotolinio mokymo elementus )
XXI amžiuje mokymo(si) procesas tampa neįsivaizduojamas be informacinių ir komunikacinių
technologijų. Mokytojų kompiuterinio raštingumo kompetencijos plėtotė – viena iš prioritetinių profesinės
kvalifikacijos tobulinimo krypčių.
Tai 30 valandų trukmės programa skirta mokytojams, turintiems matematikos mokymo patirties
8-12 klasėse bei pradinių darbo kompiuteriu įgūdžių ir gebantiems naudotis internetu. Ja siekiama suteikti
dalyviams kompetencijų vykdyti 8 – 12 klasių mokinių interaktyvų matematikos mokymą(si).
Pirmoji programos dalis – 6 val. auditorinio darbo seminaras, ku riame aptariama mokinių
savianalizės įtaka mokymosi krūviui optimizuoti; analizuojama ugdymo rezultatų ir mokinių pažangos
vertinimo, ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo Lietuvos mokytojų novatorių patirtis;
pristatoma ir analizuojama „Virt ualios kelionės klasėje“ konkurso duomenų bazė, vykdoma praktinė
virtualių bendruomenių informacijos paieška, interaktyvių pamokų, matematinių internetinių puslapių
analizė.
Antroji programos dalis (24 val.) skiriama dalyvių konsultavimuisi s u seminaro lektoriais
(naudojantis el.paštu) ir savarankiškam mokymuisi, dalijimuisi gerąja patirtimi, naudojant virtualią
aplinką. Tikimasi, kad dalyviai savarankiškai parengs užduočių komplektą moksleivių darbo refleksijai ir
„Virtualios kelionės klasėje “ šabloną, ieškos metodinės medžiagos, išbandys ir naudos Lynx programą,
aktyviai dalyvaus sukurtoje virtualioje bendruomenėje, dalysis sukurta metodine medžiaga.
Tikimasi, kad dalyviai įgis (patobulins) mokytojo bendrąsias kompetencijas: komu nikacinę ir
informacinių technologijų naudojimo kompetenciją, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetenciją, taip
pat ugdymosi aplinkų kūrimo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Interaktyvios lentos galimybių panaudojimas matematikos pamokose
Šiuolaikinės informacinės technologijos vis intensyviau skverbiasi į visas visu omenės gyvenimo
sritis, neaplenkdamos ir bendrojo lavinimo mokyklos. Atsiranda vis daugiau galimybių ugdymo procese
mokytojams naudoti kompiuterinę įrangą ir informacines technologijas. Vis daugiau mokyklų įsigyja
vadinamąsias ,,protingąsias” lentas. Nors tokia lenta išmokti naudotis nesunku, tačiau dar daugelio
mokytojų gebėjimai taikyti interaktyvias lentas ugdymo procese yra nepakankami.
Programos tikslas – atskleisti interaktyvios lentos naudojimo galimybes matematikos pamokoje
bei dalyviams suteikti ge bėjimų praktiškai ir kūrybiškai ja naudotis, kuriant savo darbo stilių.
Programos dalyviai susipažins su interaktyvios lentos įrankiais bei mokysis jais naudotis,
analizuos pateiktus pamokų, taikant interaktyvią lentą, pavyzdžius, patys kurs panašių pamokų
aprašymus. Be to, seminare bus pristatytos naujos mokomosios priemonės 5 -6 klasei, lektorės geroji
darbo patirtis, naudojant interaktyvią lentą matematikos pamokose. Bus aptariamos mokomųjų
kompiuterinių programų naudojimo pamokose galimybės.
Programa skirta matematikos mokytojams, turintiems nors minimalių darbo kompiuteriu įgūdžių.
Jai realizuoti numatytos 6 auditorinio darbo valandos.
Tikimasi, kad programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę visas praktinio darbo užduotis,
patobulins informacinių technologijų naudojimo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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PROGRAMOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAMS
Konstravimas kompiuteriu: programų „ Imagine Logo“ ir „LogoMotion“
taikymo galimybės 5-6 klasių informacinių technologijų pamokose
(Institucinio lygio programa )
Šiuo metu galiojančioje IT Bendrojoje programoje ir atnaujintoje programoje (pagal kurią bus
mokomasi nuo 2009–2010 mokslo metų) 5-6 klasių informacinių technologijų dalyko kurse yra veiklos sritis
„Konstravimas kompiuteriu (pvz., naudojant Logo)“. Šiai kurso daliai mokyti dažniausiai taikoma Logo
sistema.
2007–2008 mokslo metais Lietuvos mokyklas pasiekė nauja lokalizuota Logo sistema Imagine Logo ir
Logo animacijos rengyklė LogoMotion. Metodinių mokymo priemonių, skirtų darbui su šiomis programomis,
beveik nėra (išskyrus nedidelės apimties skyrius keliuose IT vadovėliuose, skirtuose 5 -6 klasėms), praktinės
tokio darbo patirties mokytojai taip pat turi nedaug.
18 valandų (6 val.auditorinio darbo ir 12 val. savarankiško darbo) programa siekiama plėtoti
informacinių technologijų mokytojų specialiąsias kompetencijas taikyti naują lokalizuotą Logo sistemą
Imagine Logo ir Logo animacijos rengyklę LogoMotion konstravimo kompiuteriu mokymui 5 -6 klasėse.
Seminare apžvelgiamos lokalizuotos kompiuterinės Logo sistemos, aptariama Logo pedagoginė
filosofija, mokymo metodai, reikalinga programinė įranga, tinkama temai „ Konstravimas kompiuteriu“ dėstyti.
Pristatomi informacinių technologijų vadovėliai ir kitos mokymo(si) priemonės, skirtos darbui su įvairiomis
Logo sistemomis. Pateikiama sukurtų Logo projektų pavyzdžių.
Dalyviai įgauna praktinių gebėjimų suplanuoti i r sukurti įvairių Logo projektų, kompiuterinių
programų taikymo galimybe s, mokant jaunesnių klasių mokinius konstruoti kompiuteriu.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Internetinis projektas su TVS (turinio valdymo sistema)
(Nuotolinio mokymosi kursų programa )
Geriausia PHP atviro kodo turinio valdymo sistema 2007 metais pripažinta Joomla! Tai jau antroji i š
eilės (pernai Joomla! buvo pripažinta apskritai „Geriausia atviro kodo turinio valdymo sistema 2006“) Joomla!
pergalė Packt Publishing organizuojamuose prestižiniuose rinkimuose. Teisėjai pripažino, jog Joomla! yra
„vienas iš sėkmingiausių pastarojo meto atviro kodo produktų“. Pirmoji jos versija buvo išleista 2005 -ųjų
rugsėjį ir nuo tada ji išaugo iki vienos iš dažniausiai parsisiunčiamų TVS internete. Ši sistema labiausiai
išsiskiria puikia vartotojų sąsaja žiniatinklio administratoriams ir galutiniams vartotojams.
Dauguma Lietuvos mokyklų administratorių jau bando arba nori bandyti kurti žiniatinklį su šia turinio
valdymo sistema. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa leis supažindinti pedagogus su TVS Joomla!
teikiamomis galimybėmis.
Tai 50 valandų (28 val. nuotolinio mokymo, 20 val. savarankiško darbo, 2 val. auditorinio darbo
baigiamųjų projektų aptarimui) apimties nuotolinio mokymo programa informacinių technologijų
mokytojams, turintiems žiniatinklio kūrimo patirties , kuria siekiama suteikti pedagogams žinių ir praktinių
įgūdžių moderniam ir dinaminiam žiniatinkliui sukurti su nemokama turinio valdymo sistema (TVS) LITNET
serveryje.
Kursai organizuojami sėkmingai išlaikiusiesiems žiniatinklio kūrimo žinių patikrinimo testą.
Programoje dalyviams numat ytas baigiamasis darbas – žiniatinklio mokyklai/dėstomam dalykui
sukūrimas ir pristatymas.
Baigusiesiems programą išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, liudijantys apie patobulintas
specialiąsias informacinių technologijų mokytojo kompetencijas.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
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PROGRAMOS GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS
Tyrinėk, atrask, pažink – mokinių gamtos mokslų žinių,
gebėjimų ir nuostatų plėtotė 5-6 klasėse
(Institucinio lygio programa )
Atnaujintose Bendrosiose programose ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų subalansuota
ugdymo turinio apimtis, sumažinti krūviai, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas diferencijavimui ir
integravimui – skirtingiems mokinių poreikiams, galioms ir mokymosi stiliams.
Siekiant pagerinti ugdymo kokybę, būtina tobulinti ir vieną iš ugdymo turinio segmentų – mokymo
priemones. Kuriant vadovėlių komplektus, jų turinį ir metodiką būtina grįsti šiuolaikine mok ymosi
samprata, neperkrauti nereikalinga informacija, pritaikyti pagal mokinių amžių, sugebėjimus, mokymosi
stilių įvairovę, sudarant sąlygas diferencijuoti ir individualizuoti mokymą.
Šios 18 valandų (14 val. auditorinio darbo ir 4 val. savarankiško darb o) programos tikslas –
atskleisti „Šok“ serijos integruotų gamtos mokslų vadovėlių komplektų panaudojimo ugdymo procese
galimybes, siekiant diferencijuoti ir individualizuoti darbą pamokoje.
Programa skirta kurso „Gamta ir žmogus“ mokytojams, dėstantiems 5 -6 klasėse, susipažinusiems su
atnaujintomis Bendrosiomis programomis.
Programos dalyviai aptars Bendrųjų programų atnaujinimo kryptis, susipažins su naujos vadovėlių
komplektų serijos „Šok“ koncepcija , analizuos vadovėlių „Mokslininkų pėdomis“ struktūrą, praktiškai
įvertins naujų mokymo priemonių teikiamas galimybes ugdymo turinio individualizavimui ir
diferencijavimui. Seminare didžiausias dėmesys skiriamas mokytojų praktiniam darbui grupėse,
konkretinant ugdymo turinį, rengiant pamokų planus, vertinant i r įsivertinant pamokas. Be to, dalyviai
atliks ir savarankišką darbą – parengs vienos pamokos planą, kuris vėliau bus pristatytas ir įvertintas
seminaro dalyvių ir lektorių.
Tikimasi, kad išklausę teoriją ir atlikę visas numatytas praktinio ir savarankiško darbo užduotis pedagogai
patobulins dalyko turinio planavimo ir tobulinimo mokytojo profesinę kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_____________________________________________
Vartojimo kultūra ir aplinkos tarša
Vartojimo kultūra yra visos visuomenės ir kiekvieno asmens kultūros dalis. Asmens vartojimo kultūrą
nusako gebėjimas pasirinkti tausojantį gyvenimo būdą bei pozicija „ką galiu p adaryti aš, kad išspręsčiau
problemą”. Audringa XX amžiaus raida ženkliai pagerino žmonių gyvenimo kokybę, bet šie pakitimai sukėlė
ir begalę aplinkosauginių problemų ne tik vietiniu, bet ir globaliu mastu. Chemija mus veikia įvairiais būdais –
nuo oro, kuriuo kvėpuojame, iki maisto, kurį valgome. Pastaruosius 20 metų dėmesys atkreiptas į chemijos
procesų ir produkcijos įtaką aplinkai bei žmonių sveikatai.
Švietimo darniajam vystymuisi įgyvendinimas – viena iš prioritetinės Mokyklos vaidmens stiprinimo
kuriant atvirą pilietinę visuomenę mokytojų kvalifikacijos tobulinimo krypties dalių. Tad siūloma programa
yra tikrai aktuali.
Tai 6 auditorinio darbo valandų programa, skirta chemijos ir biologijos mokytojams.
Jos tikslas – daryti įtaką aplinkos taršos maži nimui, atskleidžiant teršalų, patenkančių į aplinką, žalą ir
aptariant galimybes keisti gyvenseną bei skatinant mokytojus perteikti gautas žinias mokiniams.
Pagrindinės temos, nagrinėjamos šioje programoje: vartojimo kultūros ugdymo aktualumas; aplinkos
cheminė tarša bei pasekmės; genetinės modifikacijos – „už ir prieš”.
Tikimasi, kad programos dalyviai patobulins mokytojo bendrakultūrinę kompetenciją bei specialiąsias
chemijos ir biologijos mokytojo kompetencijas.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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Naujos tarptautinės idėjos ir aktyvaus fizikos mokymo metodai
Visuomenės pokyčiai, nenumaldomai spartėjanti technologinė ir socialinė pažanga iškelia
pedagogui naujus reikalavimus. Todėl itin reikšminga yra mokytojo, kaip dalyko specialisto, vaidmens
kaita.
Vienas pagrindinių fizikos mokymo principų yra sužadinti mokinių susidomėjimą gamtoje
vykstančiais reiškiniais bei norą juos paaiškinti, gilinti login į mąstymą, mokyti savarankiškai išskirti
pagrindinius dėsningumus. Informacinės technologijos bei aktyvaus mokymo metodų taikymas ugdymo
procese atveria naujas galimybes pedagogams.
Tai 6 auditorinio darbo valandų programa, skirta fizikos mokytojams, kuri os tikslas – remiantis
tarptautinio bendradarbiavimo bei projektinės veiklos patirtimi atskleisti mokytojams naujas fizikos
mokymo idėjas; plėtoti mokytojų ugdymo/si aplinkų kūrimo bei mokymo/si proceso valdymo profesines
kompetencijas.
Seminaro dalyviai supažindinami su 4-ame Tarptautiniame Mokytojų Novatorių Forume Paryžiuje
aptartais fizikos mokymo metodų ypatumais, Londono kolegų filmuota medžiaga apie virtualios lentos
panaudojimą fizikos pamokose, virtualiomis pamokomis internetu, aptariamos mokinių s katinimo
dalyvauti fizikiniuose projektuose, stebint bei filmuojant aplinkoje vykstančius gamtos reiškinius,
galimybės. Taip pat seminare analizuojami aktyvaus fizikos mokymo metodai, remiantis ES projektu
„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Dalyvi ai gaus ir kitos naudingos informacijos. Be to, turės
galimybę teorines žinias apie aktyvaus fizikos mokymo metodus pritaikyti praktiškai, atliekant praktines
ir testines užduotis.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Grupinių kontrolinių darbų panaudojimo galimybės biologijos ugdymo procese
Mokytojams aktyviai ieškant būdų, kaip pagerinti mokinių mokymos i motyvaciją bei efektyvinti
mokymąsi, vis labiau populiarėjant mokymosi bendradarbiaujant idėjos taikymui bendrojo lavinimo
mokyklose, pedagogus turėtų sudominti siūloma programa.
Tai 6 auditorinio darbo valandų gerosios patirties sklaidos programa, supaž indinanti dalyvius su
galimybėmis panaudoti grupinius kontrolinius darbus mokinių mokymuisi, įsivertinimui ir kaupiamajam
vertinimui. Vienos gimnazijos, kurioje šis metodas buvo taikomas per biologijos pamokas, mokinių
apklausos duomenų analizė parodė, kad tai geras mokymosi motyvacijos stimulas, būdas įsivertinti
patiems bei mokytis vertinti kitus. Daugelio apklausoje dalyvavusių mokinių ir jų tėvų nuomone, taikant
šį metodą, išnyksta kontrolinio darbo baimė, atsiranda noras siekti geresnių rezultatų.
Programos tikslas – skatinti dalyvius naudoti grupinių kontrolinių darbų metodą ugdymo procese.
Seminare pristatomas grupinių kontrolinių darbų metodas, naudotas biologijos pamokose. Jis
analizuojamas įvairiais aspektais: kaip mokymosi būdas, kaip kaupiamojo v ertinimo ir kasdienės mokinių
veiklos refleksijos dalis, kaip galimybė įsivertinti ir įvertinti kitus, kaip mokymosi motyvacijos stimulas,
kaip teigiamos drausmės filosofijos prielaida, kaip ilgalaikių teigiamų mokinio ir mokytojo santykių
kūrimo prielaida. Praktinių pratybų metu seminaro dalyviai parašys grupinį kontrolinį darbą, įvertins
vienas kito ir savo asmeninį indėlį jame, diskutuos šio metodo naudojimo aktualumo, naudingumo tema,
ieškos naujų pritaikymo galimybių.
Programa skirta biologijos mokytoj ams, dirbantiems 7 – 8 klasėse ir gimnazijos 1 – 2 klasėse.
Tikimasi, kad bus patobulintos dalyvių mokymo/si proceso valdymo, mokinių motyvavimo ir
paramos jiems mokytojo profesinės kompetencijos.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 4 1 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
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PROGRAMOS GEOGRAFIJOS MOKYTOJAMS
Geografijos atnaujinto ugdymo turinio pritaikymas, parenkant ir naudojant tinkamus mokymo(si)
šaltinius ir priemones
Keičiantis ugdymo turiniui, kinta visi jo struktūriniai elementai (atnaujintos bendrosios
programos, mokymo(si) priemonės ir kt). Projektuojant ugdymo turinį mokyklos lygmeniu, labai
svarbus vaidmuo tenka mokytojui, priimančiam sprendimą, kaip jis organizuos ugdymo procesą .
Ugdymo turinį dera pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir turimus
materialinius išteklius gautų žinias ir gebėjimus, apibrėžtus išsilavinimo standartuose ir Bendrosiose
programose. Mokymo(si) priemonių gausa, jų neatitikimas ar d alinis atitikimas atnaujintoms
programoms blaško pedagogus, todėl šios programos tikslas – padėti mokytojui atsirinkti mokymo(si)
šaltinius ir priemones, suteikti žinių ir gebėjimų, kaip naudoti turimas priemones skirtingiems mokinių
poreikiams, galioms ir mokymosi stiliams.
Seminaro metu mokytojai, gaus konkrečių rekomendacijų, susijusių su metodinės medžiagos ir
mokymo(si) priemonių panaudojimu geografijos pamokose, ugdant mokinių gebėjimus, pasiekimus ir
kompetencijas. Bus analizuojami geografijos ugdymo turinio perteikimo būdai, priemonės ir metodai,
aptariamos Ugdymo turinio planavimo, diferencijavimo, individualizavimo, dirbant su IX – X klasių
vadovėliais rekomendacijos. Dalyviai analizuos vadovėlių ir atnaujintų programų turinį, mokysis
planuoti, parinkti užduotis ugdymo turinio difrencijavimui ir individualizavimui, nustatys IX – X
klasės vadovėlių turinio dermę su atnaujintomis Bendrosiomis programomis.
6 auditorinio darbo valandų (3 val. – teorijai, 2,5 val. – praktiniam darbui ir 0,5 val. – įskaitai)
programa skirta geografijos mokytojams, dėstantiems IX ar X klasėje.
Tikimasi, kad išklausę teorinę dalį ir atlikę visas praktines užduotis programos dalyviai
įgis/patobulins mokytojo profesines kompetencijas: dalyko turinio planavimo ir tobulinimo
kompetenciją, mokinio pažinimo ir jo pripažinimo kompetenciją.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
_______________________________________________
Šiuolaikinis geografijos mokymas: laiko iššūkiai ir galimybės
Laiko iššūkiai ir su tuo susiję pokyčiai visuomenės gyvenime koreguoja esamus bei kelia naujus
tikslus ir uždavinius kiekvienam bendrojo lavinimo mokyklos mokomajam dalykui. Sparti gyvenimo kaita i tin
stipriai veikia geografinį švietimą. Atsiranda vis daugiau įvairių mokymo priemonių, kinta ne tik ugdymo
turinys, mokymo metodai, bet ir reikalavimai mokytojų kompetencijoms, mokinių daromai pažangai.
Ši 8 valandų auditorinio darbo programa padės geogr afijos mokytojams giliau susipažinti su
pagrindinėmis šiuo metu Europos šalyse ugdomomis bendrosiomis ir geografinėmis kompetencijomis. Jos
tikslas – atskleisti esmines Europos šalių mokyklinės geografijos dimensijas ir su jomis susijusius pokyčius
geografijos mokyme.
Mokytojai gaus daug patarimų, kaip įvairinti mokymo procesą, į ką labiau kreipti dėmesį geografijos
pamokose, kaip skatinti mokinių motyvaciją. Bus sudaryta galimybė mokytojams įvertinti dabartinę
geografijos mokymo padėtį Lietuvoje, išryškint i svarbiausias spragas ir pateikti siūlymų joms spręsti.
Seminare įgytos žinios palengvins mokytojų pasirengimą pamokoms, darbą su šiuolaikiniais geografijos
vadovėliais ir moderniomis mokymo priemonėmis. Seminaro metu sukaupta informacija ir praktinės pat irties
pavyzdžiai suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei, paįvairins geografijos ugdymo
procesą.
Tikimasi, kad programos dalyviai patobulins specialiąsias geografijos mokytojo kompetencijas.
Programos koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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PROGRAMOS ISTORIJOS IR POLITOLOGIJOS MOKYTOJAMS
IKT naujovės ir jų taikymo galimybės istorijos mokymo(si) procese
(Institucinio lygio programa )
Besikeičianti aplinka kelia naujus reikalavimus žmogui ir institucijai, siūlo naujas kryptis veiklai.
Žinių visuomenėje tampa aktualūs įvairūs žmogaus gebėjimai: naudojimasis informacinėmis
technologijomis, kritiškas ir kūrybiškas mąstymas, komandinis darbas. Mokytoj as, taikydamas IKT, turi
gebėti ne tik planuoti jų panaudojimo veiklą ugdymo(si) procese, bet ir mokėti tą veiklą vertinti ir
reflektuoti. Taigi, žinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas yra ypač
aktualus, siekiant kokybiškos mokymo(si) proceso kaitos. Technologinis raštingumas siejamas su
edukacine kompetencija, modernių mokymo(si) metodų bei elektroninių priemonių naudojimo įgūdžių
ugdymu. Seminare mokytojai susipažins su IKT naujovėmis (programa: Photo Story 3 Windows bei
tinklaraščių kūrimu) ir jų taikymo galimybėmis istorijos mokymo( -osi) procese. Šios programos dalyviai
mokysis kurti tinklaraščius, kuriuos taikys istorijos mokymo(si) procese. Mokytojai, taikydami IKT
naujoves, gebės kūrybiškai organizuoti istorijos mokymo (-osi) procesą ir siekti optimalių ugdytinių
mokymo(-osi) rezultatų, gebės šiuolaikiškai planuoti ir organizuoti mokinių refleksyvų mokymąsi.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobu lins mokytojo profesinę
informacinių technologijų naudojimo ir specialiąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija, 6 val. – praktiniai darbai, 6 val. – savarankiškas
darbas).
Programa skirta istorijos mokytojams, turintiems pradinius kompiuterinio raš tingumo įgūdžius.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61, el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
_______________________________________________
Istorijos vadovėlio pasirinkima s ir vieta
pagrindinės mokyklos (VII -X klasių) kurse
(Institucinio lygio programa )
Programa padės geriau suvokti istorijos mokymo ir mokymosi pagrindinio ugdymo pakopoje
specifiką pagal atnaujinto turinio Bendrąsias ugdymo programas, įgalins suprasti bend ruosius istorijos
vadovėlių, kitų mokomųjų priemonių vertinimo kriterijus atsižvelgiant į konkrečią amžiaus grupę, sudarys
galimybes susikurti istorijos vadovėlių, kitų mokomųjų priemonių atrankos schemą, atitinkančią mokytojo
naudojamus mokymo būdus ir me todus. Išklausę programą dalyviai gebės pritaikyti bendruosius istorijos
vadovėlių vertinimo kriterijus saviems poreikiams ir naudotis jais pasirenkant istorijos vadovėlius
bendrojo lavinimo pagrindinio ugdymo pakopoje. Įgis vadovėlių pasirinkimo praktinių įgūdžių. Įvaldys
kai kuriuos efektyvaus vadovėlių naudojimo pamokose būdus. Susipažins su istorijos vadovėlių serijos
„Tėvynėje ir pasaulyje“ (VII -X kl.) autorinėmis koncepcijomis.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduot is, patobulins mokytojo
specialiąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., mokytojo praktinė veikla – 12 val.).
Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų pagrindinio ugdymo pakopos istorijos mokytojams .
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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Mokinių gebėjimų ugdymas – sėkmės istorijos valstybiniame egzamine garan tas
(Institucinio lygio programa )
Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu
Nr. ISAK– 970 orientuoja mokytojus ugdy ti esmines mokinių kompetencijas ir gebėjimus, mokėjimą
mokytis. Istorijos valstybinio egzamino matrica nurodo, kad 50 procentų egzamino užduočių yra skirta
žinių ir supratimo tikrinimui ir 50 procentų žinių taikymui, gebėjimui kritiškai vertinti ir interpretuoti
istorinius šaltinius ir istorikų tekstus, diskutuoti istorinėmis temomis, argumentuoti savo teiginius,
tinkamai vartoti sąvokas.
Egzaminų analizė ir valstybinio egzamino statistika rodo, kad mokinių gebėjimų ugdymas vis dar
yra problematiškas. Kiek vienais metais istorijos valstybinį egzaminą neišlaiko daugiau kaip 12 procentų
mokinių. Svarbiausia šios nesėkmės priežasti s – mokinių negebėjimas turimas istorijos žinias taikyti,
aiškinant istorijos šaltinių ir žemėlapių turinį ir kontekstą, nustatant i r aiškinant požiūrius, interpretacijas,
įvykius, reiškinius, procesus, lokalizuojant įvykius.
Programa turėtų padėti mokytojams tobulinti mokymo (si) proceso valdymo kompetenciją, t.y. gebėjimą
tikslingai taikyti šiuolaikinius mokymosi metodus, naudoti įva irias strategijas, plėtojančias mokinių
gebėjimus, kritinį mąstymą, problemų sprendimą, siekti pusiausvyros tarp žinių perteikimo ir
konsultavimo, vadovavimo, stebėsenos ir priežiūros.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines uždu otis, tobulins mokytojo
specialiąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., mokytojų praktinė veikla – 12 val.).
Programa skirta istorijos mokytojams, dėstantiems 11 -12 klasėse.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8-37) 32 40 61, el.p.vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
_______________________________________________
„Palikimas“ ir „Europos palikimas“ – sėkmės vadovėliai mokant(is) istorijos
(Institucinio lygio programa)
Ugdymo turinio raida ir kaita pastaraisiais metais greta teigiamų pokyčių iššaukė ir vis dažniau
pastebimą mokinių krūvių padidėjimą. Todėl vis d augiau dėmesio reikia skirti ugdymo tiksl ams
apmąstyti, dalykinei ir tarpdalykinei integracijai k aip mokymosi krūvio mažinimo būdams. Programos
dalyviams siūloma aptarti ir pasvarstyti V -VI klasės istorijos kurso vietą ir prasmę bendroje istorijos
ugdymo sistemoje, integracinius ryšius.
jiems tinkamus darbo būdus ir metodus organizuojant mokymą. Mok ytojai įgis praktinių žinių
mokant derinti įvairių disciplinų žinias per istorijos pamokas V klasėje, šiuolaikinės kultūrinės
kompetencijos ugdyme.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , patobulins mokytojo
specialiąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (teorija – 6 val., mokytojo praktinė veikla – 12 val.).
Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų pagrindinio ugdymo pakopos istorijos mokytojams.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8-37) 32 40 61, el.p.vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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IKT naujovės ir jų taikymo galimybės istorijos mokymo(si) procese
(Institucinio lygio programa )
Besikeičianti aplinka kelia naujus reikalavimus žmogu i ir institucijai, siūlo naujas kryptis veiklai.
Žinių visuomenėje tampa aktualūs įvairūs žmogaus gebėjimai: naudojimasis informacinėmis
technologijomis, kritiškas ir kūrybiškas mąstymas, komandinis darbas. Mokytojas, taikydamas IKT, turi
gebėti ne tik planuoti jų panaudojimo veiklą ugdymo(si) procese, bet ir mokėti tą veiklą vertinti ir
reflektuoti. Taigi, žinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas yra ypač
aktualus, siekiant kokybiškos mokymo(si) proceso kaitos. Technologinis raštingumas siejamas su
edukacine kompetencija, modernių mokymo(si) metodų bei elektroninių priemonių naudojimo įgūdžių
ugdymu. Seminare mokytojai susipažins su IKT naujovėmis (programa: Photo Story 3 Windows bei
tinklaraščių kūrimu) ir jų taikymo galimybė mis istorijos mokymo(-osi) procese. Šios programos dalyviai
mokysis kurti tinklaraščius, kuriuos taikys istorijos mokymo(si) procese. Mokytojai, taikydami IKT
naujoves, gebės kūrybiškai organizuoti istorijos mokymo( -osi) procesą ir siekti optimalių ugdytin ių
mokymo(-osi) rezultatų, gebės šiuolaikiškai planuoti ir organizuoti mokinių refleksyvų mokymąsi.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobu lins mokytojo profesinę
informacinių technologijų naudojimo ir specialiąsi as kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų (6 val. – teorija, 6 val. – praktiniai darbai, 6 val. – savarankiškas
darbas).
Programa skirta istorijos mokytojams, turintiems pradinius kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61, el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
_______________________________________________
IKT taikymas mokant(is) istorijos
Žinių visuomenėje informacinių ir komun ikacinių technologijų (toliau – IKT) naudojimas yra ypač
aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos. IKT diegimo į
Lietuvos švietimą 2005 – 2007 metų strategijos (LR ŠMM ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr.
ISAK-2015) tiksluose akcentuojamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas IKT srityje: modernių mokymo
ir mokymosi metodų bei elektroninių priemonių naudojimo įgūdžių ugdymas.
Mokytojas, taikydamas IKT, turi gebėti planuoti jų panaudojimo veiklą, organizuoti techn ologinių išteklių
valdymą ugdymo procese, mokėti vertinti, reflektuoti jų panaudojimą.
IKT gali padėti kiekvienam mokytojui šiuolaikiškai ir įtaigiai perteikti ugdymui skirtą informaciją. Tai
ypač aktualu istorijos mokytojams – juk vaizdinių formavimas yra vienas iš svarbiausių ugdymo tikslų.
Tad socialinių mokslų mokytojai turi mokėti taikyti IKT savo pamokose. Nemaža jų dalis ir patys kuria
įvairias mokomąsias kompiuterines priemones.
Seminaro tikslas – praplėsti IKT taikymo ugdyme metodologiniais ir prak tiniais aspektais
galimybes; padėti mokytojams savarankiškai rasti, pritaikyti ir naudoti IKT mokymo ir mokymosi
priemones, įvertinti jų kokybę, adekvatumą keliamiems tikslams ir poveikį; įrodyti mokytojų tarpusavio
bendradarbiavimo poreikį ir svarbą keiči antis patirtimi, idėjomis bei informacij a.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis , tobulins mokytojo
specialiąsias bei profesinę informacinių technologijų naudojimo kompetencijas.
Programos trukmė – 6 valandos (teorija – 2 val., praktinė dalis – 4 val.) arba 18 valandų (teorija –
4 val., savarankiški darbai – 10 val., jų pristatymas, analizė bei vertinimas – 4 val.).
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61, el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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Istorijos ratu – 5 klasės vadovėlio, parengto pagal atnaujintas Bendrąsias programas , pristatymas
Nuo 2008 metų rugsėjo 1 d. penktose klasėse diegiamos atnaujintos, į mokinių kompetencijų
ugdymą, ugdymo(si) individualizavimą ir diferencijavimą orientuotos Pagrindinio ugdymo Bendrosios
programos. Atnaujintose programose akcentuojamos ne žinios, o istorinis mąstymas, gebėjimas dirbti su
istorine medžiaga, gebėjimas argumentuoti, interpretuoti, orien tuotis laike ir erdvėje, įgytas žinias taikyti
kasdieniame gyvenime ir įvairiose nestandartinėse situacijose .
Diegiant atnaujintas Bendrąsias programas ypa č svarbu, kad mokytojai būtų gerai susipažinę su
naujausiais vadovėliais, atliepiančiais atnaujintų programų nuostatas, gebėtų pasirinkti tinkamiausius
metodus, tikslingai planuotų ugdymo turinį, apmąstytų mokymo(si) procesą, numatytų, ko ir kaip bus
mokomasi, kaip tai atsispindės mokymo(si) rezultatuose. Ji turėtų padėti mokytojams plėtoti mokytojo
profesines ir bendrąsias kompetencijas: dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių motyvavimo ir
paramos bei bendravimo ir bendradarbiavimo sugebėjimus.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo
specialiąsias kompetencijas.
Programos trukmė – 8 valandos (teorija – 3 val., mokytojo praktinė veikla – 5 val.).
Programa skirta pagrindinio ugdymo istorijos mokytojams.
Programos koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 -37) 32 40 61, el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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PROGRAMOS ETNINĖS KULTŪROS MOKYTOJAMS

Balso ir dikcijos lavinimo pratimai.
Folkloro integravimas
Bendravimas per dainas nyksta iš šiandienio gyvenimo, nes daugelis žmonių yra praradę gebėjimą
dainuoti. Išmokti dainuoti vaikas turėtų dar pirmojoje ugdymo pakopoje. Neretai per muzikos pamokas
dainuojama pagal fonogramą arba akompanuojant instrumentu. Taip dainuojant vaikas nepakankamai
pažįsta savo balsą, neišmoksta jo valdyti, nepatiria tikro dainavimo džiaugsmo.
Folklore yra gausybė kūrinių, tinkamų pradedant mokyti dainuoti. Tačiau iki šiol nėra sukurtos
liaudiško dainavimo mokymo sistemos. Ši programa būtų indėlis į sistemos kūrimą. Mokant taisyklingos
tarties taip pat labai tinka folkloras, ypač smulkioji tautosaka. Vaikams ši tautos kūrybos dalis taptų
artimesnė, suprantamesnė, ją tvirčiau įsimintų.
Programos tikslas – plėtoti mokytojų profesinę kompetenciją, integruojant folklorą į ugdymo
procesą, skatinti pedagogų domė jimąsi vaikų ugdymo, paremto folkloru, galimybėmis bei svarba.
Išklausę programos kursą, mokytojai analizuos netradicinius balso ir dikcijos lavinimo būdus,
išsiaiškins folkloro integravimo į ugdymo sistemą galimybes ir formas. Praktinių užsiėmimų metu ir
atlikus savarankišką darbą, klausytojai įgis folkloro panaudojimo mokymo procese įgūdžių ir gebėjimų.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 1 val., praktinė dalis – 5 val.).
Programa skirta muzikos, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams, folkloro ansamblių
vadovams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.l t
_______________________________________________
Apeiginiai valgiai kalendorinėse šventėse: t radicija ir simboliai
Apeiginiai valgiai – neatsiejama kalendorinių švenčių dalis. Šiandien apeiginių valgių tradicijų dar
paisoma per svarbiausias metų šven tes. Kūčios siejamos su prėskais patiekalais, Užgavėnės – su blynais,
Velykoms kepama boba. Seminaro metu bus aiškinama maisto apeiginė simbolika, jo vieta kalendorinių
švenčių cikle.
Mokytojams bei folkloro ansamblių vadovams bus naudinga praplėsti turi mas žinias, kurios
praktinėje veikloje leis praturtinti mokomąjį dalyką, organizuojamus renginius.
Ši programa skirta etninės kultūros, pradinio ugdymo bei popamokinės veiklos mokytojams,
folkloro ansamblių vadovams.
Išklausę programos kursą, mokytojai įgis žinių apie apeiginių valgių paskirtį ir simbolius,
išsiaiškins maitinimosi tradicijų regioninius savitumus bei skirtumus. Pabaigus programą, mokytojai
patobulins bendrakultūrinę ir mokinių motyvavimo ir pramos jiems profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 2 val., praktinė dalis – 2 val., savarankiško darbo –
2 val).
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Informacinės technologijos ir etninė kultūra
Informacinės kompiuterinės technologijos dar retai naudojamos etnokultūrinėje veikloje –
dauguma mokytojų nežino programų galimybių, multimedija leidinių, neturi darbo įgūdžių.
Programos tikslas – suteikti mokytojams žinių ir gebėjimų naudoti informacines technologijas etninės
kultūros ugdyme.
Programos dalyviai susipažins su muzikos redagavimo programa „Wavelab“ ir jos naudojimo
etnokultūrinėje veikloje galimybėmis, analizuos etnokultūrinės krypties multimedija leidinius, išs iaiškins
jų panaudojimo praktinėje veikloje galimybes bei specifiką, tobulins garso įrašymo, redagavimo ir
maketavimo bei gebėjimo panaudoti multimedija leidinius (enciklopedijas, skaitmenines knygas)
pamokose praktinius įgūdžius.
Pabaigus programą mokyto jai patobulins informacinių technologijų naudojimo profesinę
kompetenciją.
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 2 val., praktinė dalis – 4 val.).
Programa skirta muzikos, etninės kultūros mokytojams, folkloro ansamblių vadovams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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PROGRAMOS TEATRO MOKYTOJAMS

TEATRO KALBA – III („Mano draugas – tai aš“)
(Institucinio lygio programa )
„Mylėk savo artimą kaip pats save...“
Šiuolaikinis jaunuolis koncentruoja dėmesį tik į save ir asmeniškas reikmes, nebemato kenčiančio
draugo. Lietuva vis dar pirmauja savižudybių tarp vaikų, skaičiumi Europoje.
Teatro menas – universalus, galintis spręsti, gvildenti reikšming iausias būties problemas.
Analizuodami aktualias susvetimėjimo, nejautros, nepagarbos problemas padedame suklusti ne tik
jaunimui, bet ir mokytojui. Ši programa aktuali visiems pedagogams, ne tik teatro mokytojams, bet ir
klasių vadovams, meno pedagogams.
Programos tikslas – suteikti mokytojams žinių apie krizinių situacijų sprendimo būdus, formuoti
gebėjimą jas spręsti panaudojant teatro meną.
Išklausę programos kursą, pedagogai, panaudodami teatro meną, rezultatyviau spręs moksleivių
krizines problemas, atsigręždami į užsidariusį, kenčiantį vaiką, gebės suteikti pagalbą ekstremalioje
suicidinėje situacijoje.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins ugdymo(si) aplinkų kūrimo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 4 val., praktinė dalis – 8 val., savarankiško darbo
– 6 val.).
Programa skirta menų, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams, moksleivių tėvams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Lėlių teatras: nuo pasakos iki spektaklio
(Institucinio lygio programa )
Šia programa siekiama praplėsti mokytojų profesines žinias ir įgūdžius tiesiogiai siekiant mokinių
dėmesio, tiesioginio ir nuoširdaus bendradarbiavimo lavinant ir formuojant moksleivių estetinius
įgūdžius. Aktualu mokytojams yra susipažinti su lėlių teatro specifika ir plačiomis galimybėmis
bendraujant su vaikais bei pagal galimybes vaikų bendruomenėse įkurti mėgėjišką lėlių teatrą.
Programos tikslas – suteikti mokytojams pradinių žinių ir įgūdžių dirbti su mėgėjišku lėlių teatru.
Programos dalyviai susipažins su lėlių valdymo konstrukcijomis bei gamyba, aptars dramaturginės
medžiagos pasirinkimo problemas , išsiaiškins personažo kūrimo, eskizo piešimo, skulptūravimo, valdymo
technikos pritaikymo galimybes, nagrinės užstalinio darbo reikšmę, lėlės vadybos, vaidmenų kūrimas bei
muzikinio apipavidalinimo temas.
Atlikę savarankiškus darbus klausytojai gebės k urti bei suvaidinti pasakų personažus.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 6 val., praktinė dalis – 6 val., savarankiško darbo
– 6 val.).
Programos klausytojai – pradinių klasių, teatro mokytojai.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Vaidmens interpretavimas ir bibliodrama pamokose ir moksleiviško teatro šventėse
Bibliodrama – tai susitikimas su Šventojo Rašto tekstu, kurį analizuodami dalyviai atpažįsta save
ir savo gyvenimą Šventojo Rašto žmonėse, situacijose. Vertybiniame ugdyme nepaprastai svarbus yra
mokytojo vaidmuo, kuris padeda mokytis pažinti save, apmąstant nueitus etapus. Svarbu ugdyti
moksleivius, jautrius sudėtingai vertybių sistemai, sugebančius vertybes atpažinti, teisingai suprasti,
įvertinti ir rinktis. Svarbu, kad mokytojas turėtų aiškias vertybines nuostatas, nuolat tobulėtų dalykini ame
pasiruošime ir dvasinėje brandoje. Norint užtikrinti moksleivių susidomėjimą teatro raiška, jų motyvaciją
ir kūrybiškumo ugdymą, būtina vaidinimo ar vaidmens kūrimą sieti su interpretacine veikla ir vertybiniu
ugdymu. Šventojo Rašto suvokimas ir interp retavimas teatro kalba sudaro prielaidas meno dalykų teorijos
ir istorijos žinias perteikti ne atsietai, bet panaudoti kaip akstiną bei pagrindą moksleivių dvasinei bei
praktinei kūrybinei raiškai. Seminaro medžiaga padės mokytojams tinkamai pasirengti šių metų šventei,
kurios tema – „Šventumo dvasiai nužengus“.
Programos tikslas – supažindinti su bibliodramos metodu ir jo pritaikymu pamokoje bei renginyje,
interpretavimo gebėjimų ugdymo procesą panaudojant kaip vieną iš galimų būdų skatinti mokinių
kūrybiškumą.
Išklausę programos kursą, mokytojai išanalizuos bibliodramos metodą, išsiaiškins jo pritaikymo
pamokoje bei renginyje būdus, tobulins gebėjimą skatinti mokinių kūrybiškumą.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo pro fesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 1 val., praktinė dalis – 3 val., savarankiško darbo –
2 val.).
Programa skirta aukštesniųjų klasių teatro ir tikybos mokytojams, mokyklinio teatro būrelių ir studijų
vadovams.

Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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PROGRAMOS CHOREOGRAFIJOS MOKYTOJAMS

Kūrybinio darbo metodika šokio pamokose
(Institucinio lygio programa )
Programa aktuali kaip pagalbinė priemonė, padėsianti šokio mokytojams praplėsti ugdymo turinį,
atrasti naujus ugdymo metodus, visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, atskleisti jo kūrybines galias, per
šokio meną rengti vaiką socialiam visuomenės gyvenimui ir sąveikai su kul tūros vertybėmis.
Programos tikslas – paskatinti šokio mokytojus praplėsti pamokų ugdymo turinį, formuoti gebėjimą
taikyti vaikų kūrybiškumą skatinančius bei aktyvuojančius kūrybinio darbo metodus.
Programa padės mokytojams pasirengti kūrybiniam procesu i, suformuos atitinkamus įgūdžius bei
gebėjimus tinkamai perteikti vaikams kūrybiniam procesui būtinas žinias, gebėjimus organizuoti patį
kūrybinio darbo procesą bei sudominti kūrybinių darbų vertinimo ir atsiskaitymo galimybėmis.
Programos metu dalyviai teoriškai ir praktiškai susipažins su kūrybinio proceso sudedamosiomis
dalimis – šokio kūrybos etapais, ugdančiais ne vien tik vaiko ritmo pojūtį, muzikalumą, bet ir jo estetinio
skonio formavimą, muzikos ir šokio judesio vertinimą, vaiko psichofizinių ga lių vystymąsi.
Mokytojai išbandys kūrybiškumą bei partnerystę skatinančius metodus, kuriuos galės taikyti savo
pamokose.
Baigę programą, klausytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 4 val., praktinė dalis – 8 val., savarankiško darbo
– 6 val.)
Programa skirta choreografijos mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Vaikų šokio kūrybiškumas – improvizacija, kompozicija ir choreografija
(Institucinio lygio programa )
Atnaujintose bendrojo lavinimo šokio ugdymo programose labai didelis dėmesys skiriamas
mokinių kūrybiniams gebėjimams lavinti ir įgūdžiams formuoti. Daugelyje bendrojo lavinimo mokyklų
susiklosčiusios šokio mokymo tradicijos, kai šokio mokytojas moko konkrečių šokio žingsnelių ar
judesių. Todėl choreografijos mokytojai susiduria su žinių ir patirties stoka įgyv endinant šokio kūrybos
ugdymo sritį.
Šioje kvalifikacijos tobulinimo programoje daugiausia dėmesio skiriama mokytojų įgūdžiams
formuoti, taikant aktyvaus mokymosi metodus, motyvuoti ir nukreipti vaikus kurti savarankiškai, jų
kūrybines idėjas pritaikyti kuriant šokio kompozicijas.
Atlikę savarankiškus darbus, mokytojai įgis šokio choreografijos ir kompozicijos, kūrybinio šokio
metodikos taikymo šokio pamokoje, praktinės patirties.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profe sinę kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 4 val., praktinė dalis – 8 val., savarankiško darbo
– 6 val.).
Programa skirta choreografijos, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Šokio žanrų įvairovė (džiazinis, modernus, charakterinis šokiai) ir
jų mokymo metodika
(Institucinio lygio programa )
Atnaujintose bendrojo lavinimo šokio ugdym o programose akcentuojamas mokinių
supažindinimas su įvairiais šokio žanrais, jų bruožais, kultūriniais skirtumais.
Šioje kvalifikacijos tobulinimo programoje bus siekiama supažindinti su Lietuvoje netradiciniais šokio
žanrais: moderniu, džiaziniu, charak teriniu.
Seminare mokytojai susipažins su šokio mokymo strategijomis ir pamokų planavimo modeliais,
analizuos šiuolaikinį ir charakterinį šokį, jų ypatumus, taikymą ugdomajame procese, praktiškai pritaikys
šiuolaikinio ir charakterinio šokio mokymo įgūdž ius.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins dalyko turinio planavimo ir tobulinimo profesinę
kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 6 val., praktinė dalis – 6 val., savarankiško darbo
– 6 val.).
Programa skirta choreografijos, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Choreografinės kompozicijo s pradinių klasių mokiniams
Ši programa aktuali choreografijos mokytojams, dirbantiems mokyklose, todėl, kad vaikų šokių
repertuaras yra labai skurdus, o kai kurie choreografai, vaikų ir moksleivių šokių kolektyvų vadovai, yra
sukūrę įdomių vaikiškų šok ių, choreografinių kompozicijų, kurios dar nepasiekia šokių kolektyvų.
Programos tikslas – supažindinti su mokytojų choreografų sukurtais naujais šokiais ir
choreografinėmis kompozicijomis, formuoti gebėjimą šiuos šokius statyti savo vadovaujamuose šokių
kolektyvuose.
Programoje bus pristatyti mokytojų choreografų I.Jakštytės, K.Kondratavičiaus, M.Tomkevičiūtės,
V.Alseikos išplėtoti ir pritaikyti scenai folkloriniai šokiai ir choreografinės kompozicijos, išanalizuoti
šokių aprašymai. Mokytojai įgis žini ų ir patirties, kaip teisingai pasirinkti repertuarą, kokiais kriterijais
vadovautis kuriant šokius vaikams.
Atlikę praktines užduotis, mokytojai gebės naudotis šokių aprašymais, naujus šokių mokytojų sukurtus
šokius statyti savo vadovaujamuose šokių kole ktyvuose, taip pat bus paskatinti patys kurti choreografines
kompozicijas.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins dalyko turinio planavimo ir tobulinimo profesinę
kompetenciją.
Programos trukmė – 6 kontaktinės darbo valandos (teorinė dalis – 2 val., praktinė dalis – 4 val.).
Programa skirta choreografijos mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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PROGRAMOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAMS
Netradicinės kūno kultūros pamokos ir sveikatos ugdymas. Joga – tobulėjimo kelias
(Institucinio lygio programa)
Informacijos gausa ir greita jos kaita, naujausios informacinės technologijos atveria jaunam
žmogui naujas galimybes, kartu didina grėsmę jo sveikatai, ps ichinei ir fizinei darnai. Nuolat mažėja
visiškai sveikų vaikų skaičius, vis daugėja sergančių lėtinėmis ligomis. Be to, prarandama mokinių
motyvacija fiziniam aktyvumui.
Ugdant visapusišką asmenybę, reikia skatinti ne tik socialinį ar psichologinį žinių k aupimą, bet ir
fizinį tobulėjimą. Svarbu skatinti jaunimą grūdintis, formuoti jų sveikatos ir fizinio pajėgumo nuostatą,
ugdyti sveikatą bei dvasines vertybes.
Šia programa siekiama suteikti teorinių ir praktinių žinių apie jogos pratimų ir savimasažo
naudingumą, supažindinant dalyvius su naujomis fizinio aktyvumo formomis, kurias galima taikyti tiek
pamokinėje, tiek popamokinėje veiklose.
Seminare dalyviai įgis žinių apie jogos naudą, išmoks pratimų (asanų), stiprinančių įvairias kūno
dalis, gerinančių kraujotaką, virškinimo sistemos darbą, teigiamai veikiančių viso organizmo darbą ir
didinančių lankstumą, susipažins su naujomis, netradicinėmis fizinio aktyvumo formomis.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokinių
motyvavimo ir paramos jiems, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams, ikimokyklinio, prad inio ugdymo
pedagogams bei kūno kultūros ir kitų dalykų mokytojams.
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt
_______________________________________________
Ugdymo turinio kaita. Žolės riedulys (pradmenys)
(Institucinio lygio progra ma)
Bendrojo lavinimo mokyklos kūno kultūros kaitos strategija ir dabartinis jos turinys turėtų padėti
atremti aplinkos keliamus iššūkius, būti patrauklesnis ir prasmingesnis, labiau atitikti šiuolaikinio mokinio
socialinius, judėjimo ir kitus poreikius. Neradus fizinio ugdymosi mokykloje prasmės, motyvacijos,
džiaugsmo ir sunkumų, kyla savirealizacijos problemų. Mokyklinė kūno kultūra privalo neužsisklęsti
siaurame turinyje. Mokiniai mažai besidomi tomis pačiomis kasmet į mokyklos programos ugdymo turinį
įtraukiamomis sporto šakomis. Jie nori naujov ių. Mokytojui patikėta teisė parinkti kūno kultūros ugdymo
turinį remiantis kūno kultūros Bendrąja programa ir išsilavinimo standartais. Žolės riedulys – populiari ir
įdomi sporto šaka, kuria ne tik atnaujinsime ugdymo turinį, bet ir leisime mokiniams stebėti, bandyti,
pasirinkti tai, kas jiems naudingiausia, kas padės tobulėti.
Seminare dalyviai įgis teorinių žinių apie žolės riedulio žaidimą, jo pritaikymą ugdymo(si) procese.
Pratybų metu galės praktiškai išban dyti mokomąjį žolės riedulio žaidimą, aptariant įvairias žaidybines
situacijas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, patobulins mokinių
motyvavimo ir paramos jiems, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta švietimo ir ugdymo įstaigų ikimokyklinio, pradinio ugdymo, kūno kultūros
mokytojams, treneriams.
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt
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Vyresnių klasių mokinių sveikatingumo ir motyvacijos mankštintis skatinimas
kūno kultūros pamokose
(Institucinio lygio programa)
Vyresnių klasių mokinių motyvaciją fiziniam aktyvumui stipriai veikia mokyklos infrastruktūra ir
mokytojo gebėjimas įdomiai vesti kūno kultūros pamokas. Pastarojo meto kūno kultūros edukologijos
mokslo darbuose daromos išvados, kad vyresniųjų klasių mokinių kūno kultūros pamokos turi būti
orientuotos į patrauklią rekreacinio sporto veiklą. Pastebima, jei kūno kultūros pamoka yra orientuojama
tik į fizinį pajėgumą arba į varžymąsi, tai mažai motyvuoja mokinius fizinei veiklai.
Šia programa siekiama supažindinti dalyvius su naujomis rekreacinio fizinio aktyvumo rūšimis,
kurias būtų galima taikyti mokyklose pamok ų metu ir popamokinėje veikloje bei suteikti teorinių žinių
apie kūno masės kontrolę.
Seminare dalyviai išmoks naujų, netradicinių rekreacinei rinkai būdingų fizinio aktyvumo rūšių,
susipažins su naujais kūno svorio kontrolės psichologijos atradimais, bus mokomi, kaip mokyklos
subkultūroje atpažinti ir eliminuoti veiksnius, prisidedančius prie neobjektyvaus savo kūno vertinimo
paauglystėje bei valgymo sutrikimų (nervinės anoreksijos ir bulimijos) rizikos, sprendžiant kūno masės
kontrolės problemas.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesines
mokinių motyvavimo ir paramos jiems, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta švietimo ir ugdymo įstaigų kūno kultūros mokytojams, treneriams .
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt
_______________________________________________
Vaikų sveikatos stiprinimas fizinia is pratimais
(Institucinio lygio programa)
Daugelis mokslininkų yra nustatę, jog vaikystėje įgyti ir lavinami sveikos gyvensenos ir fizinio
aktyvumo įgūdžiai dažniausiai turi teigiamą poveikį ir suaugusių individų gyvensenai. Tie, kurie būdami
jauno amžiaus daugiau judėjo ir praktikavo sveiką gyvenimo būdą, mažiau turėjo sveikatos problemų
vyresniame amžiuje.
Dar 2004 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 651 patvirtintoje
„Vaikų sveikatos metų programoje” buvo teigiama, kad Valsty binės visuomenės sveikatos priežiūros
tarnybos duomenimis, kasmet gausėja vaikų, turinčių regos ir laikysenos sutrikimų, stuburo iškrypimų.
Nemažai mokinių serga įvairiomis virškinimo organų ligomis. Kasmet užregistruojama vaikų, turinčių
psichikos ir elgesio sutrikimų.
Mokinys mokykloje praleidžia trečdalį paros, todėl labai svarbu, kad čia jam būtų sudarytos saugios ir
sveikos sąlygos augti, vystytis ir ugdytis.
Seminare dalyviai įgis teorinių ir praktinių žinių apie fizinių pratimų taikymą įvairių sus irgimų gydymui ir
prevencijai. Didelis dėmesys bus kreipiamas individualių fizinio aktyvumo programų, atsižvelgiant į
esamą mokinių fizinį aktyvumą ir jų sveikatos būklę, sudarymui. Praktinės pratybos vyks sporto salėje su
atitinkamu inventoriumi ir įrankiais .
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesines
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
Programos trukmė – 18 valandų.
Programa skirta švietimo ir u gdymo įstaigų ikimokyklinio, pradinio ugdymo, kūno kultūros
mokytojams, treneriams.
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt
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Fizinių ypatybių ugdymas ir sveikata
Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad 50 proc. asmens sveikatos priklauso nuo jo gyvenimo
būdo, o fizinis aktyvumas yra viena svarbiausiųjų gyvensenos aspektų. Šių dienų visuomenėje vyrauja
didelis fizinio aktyvumo trūkumas. Vaikų ir paauglių fizinis išsivystymas blogėja, daugėja įvairių su tuo
susijusių sveikatos sutrikimų (ypač netaisyklingos laikysenos), todėl dažnai yra propaguojamas kuo
didesnis fizinis aktyvumas. Tačiau netinkamas ir per didelis fizinis aktyvumas gali sukelti rimtų sveikatos
sutrikimų. Žmonės yra labai skirtingi, todėl itin svarbu mokėti parinkti tinkamą fizinį krūvį atsižvelgiant į
individualias kiekvieno asmens savybes.
Šia programa siekiama suteikti dalyviams žinių, gebėjimų ir įgūdžių apie asmens sveikatos
ugdymą, fizinių ypatybių ir sveikatos sąsajas, fizinio krūvio individualizavimą atsižvelgiant į amžių, lytį,
esamą fizinį pajėgumą ir sveikatos pakenkimus.
Seminare aptariamos sveikatą lemiančios fizinės ypatybės, supažindinama su netaisyklingos
laikysenos diagnostika ir kor ekcija, sporto traumų profilaktika. Analizuojamos širdies ir kraujagyslių
sistemos stiprinimo galimybės ugdant bendrąją ištvermę įvairiais amžiaus tarpsniais. Įsigilinama į
pusiausvyros tarp raumenų grupių bei pusiausvyros ir koordinacijos ugdymą.
Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę
mokinio pažinimo ir jo pripažinimo kompetenciją.
Programos trukmė – 6 valandos.
Programa skirta švietimo ir ugdymo įstaigų kūno kultūros mokytojams, treneriams.
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt
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PROGRAMOS TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAMS
Integruotos technologijų programos įgyvendinimo galimybės.
Ugdymo turinio planavimas 9 -10 klasėse
(Institucinio lygio programa)
Įgyvendinant Valstybės švietimo strategijos 2003 –2012 metų nuostatas, patvirtintas 2003 m.
liepos 4 d. LR Seimo nutarimu Nr. IX -1700, bei Ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir
atnaujinimo strategiją, patvirtintą LR ŠMM kolegijos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. (1.9 -13 M1-7),
patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro „Integruota technologijų programa“ 9 -10 kl., 2007 m.
balandžio 4d. įsakymu Nr.ISAK -604.
Svarbu padėti mokytojams p asirengti darbui pagal Integruotą technologijų programą, konsultuoti
planuojant ir organizuojant ugdymo procesą 9 -10 klasėse, sudaryti galimybę dalytis gerąja patirtimi.
Išklausę programos kursą, mokytojai išsiaiškins Integruotos technologijų programos pas kirtį,
struktūrą ir įgyvendinimo galimybes, aptars ugdymo turinio planavimą, individualizavimą ir
diferencijavimą 9-10 klasėse, susipažins su Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos technologijų
mokytojų metodinio darbo patirtimi įgyvendinant Integruotą tec hnologijų programą. Atlikę savarankiškus
darbus, mokytojai įgis mokymo(si) planavimo pasinaudojant Integruota technologijų programą patirties.
Programos dalyviai išklausę teorinę dalį ir atlikę praktinius bei savarankiškus darbus patobulins
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 18 val. (teorinė dalis – 5 val., praktinė dalis – 3 val., savarankiško darbo – 10
val.).
Programos klausytojai – technologijų mokytojai.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Integruotos technologijų programos, jų rengimo scenarijai ir integravimo galimybės
(Institucinio lygio programa)
Ugdymo turinio atnaujinimas yra sistemingas ir nenutrūkstamas procesas, kuris vykdomas
atsižvelgiant į ugdymo turinio vertinimo rezultatus, visuomenės poreikius, pedagogikos atradimus,
nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus ir kt.
Programa parengta siekiant įgyvendinti Valstybės švietimo strategijos 2003 –2012 metų nuostatas ir
nuo 2007–2008 mokslo metų pagrindinio ugdymo programą, pagal kurią antrajame koncentre mokiniams
technologijų pamokose sudaromos galimybės susi pažinti su Integruota technologijų programa (17 val.
kursas). Šis kursas privalomas visiems mokiniams ir skirtas mokinių mokymosi motyvacijai skatinti bei
tikslingam vienos iš penkių technologijų programų tikslų ir uždavinių pasirinkimui.
Išklausę programos kursą, mokytojai susipažins su įvairiais tarpdalykiniais integravimo scenarijais,
mokyti bei mokytis skirtomis kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, formuosis gebėjimus išradingai
integruoti programas, naudotis IKT, padedančiomis efektyviau moky ti ir stiprinti mokinių technologijų
mokymosi motyvaciją.
Programos dalyviai išklausę teorinę dalį ir atlikę praktinius bei savarankiškus darbus patobulins
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 18 val. (teorinė dalis – 8 val., savarankiškas darbas – 10 val.)
Programa skirta technologijų mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Nauji vadovėliai – naujos „Konstrukcinių medžiagų“ ir
„Elektronikos“ programų mokymo galimybės 5 -6 klasėse
Naujo turinio technologijų vadovėlis (Konstrukcinės medžiagos ir elektronika. Technologijų
vadovėlis V – VI klasei. Kaunas: Šviesa, 2008) par engtas vadovaujantis atnaujintomis technologinio
ugdymo Bendrosiomis programomis (patvirtintos 2008 m. rugpjūčio 26 d. LR švietimo ir mokslo ministro
įsakymu Nr. ISAK-2433). Mokytojams nuo 2009 –2010 m. m. dirbsiantiems 5 -tose, 7-tose aktualu
susipažinti su vadovėlių panaudojimo galimybėmis, planuojant ir organizuojant mokymą.
Programos tikslas – ugdyti technologijų mokytojų kompetenciją dalyko turinio planavimo bei
tobulinimo srityje, supažindinant su atnaujinto turinio technologijų vadovėlio panaudojimo g alimybėmis.
Mokytojai susipažins su naujo vadovėlio turiniu ir struktūra, išsiaiškins atnaujinto turinio
technologijų vadovėlio panaudojimo galimybes planuojant technologijų mokymą(si) 5 – 6 klasėse.
Formuosis gebėjimą kūrybiškai panaudoti vadovėlį rengian t mokymo(si) planus bei pasirenkant
mokymo(si) metodus, tinkamus mokymo(si) tikslams pasiekti.
Programos dalyviai išklausę teorinę dalį ir atlikę praktinius bei savarankiškus darbus patobulins
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 8 val. (teorinė dalis – 3 val., praktinė dalis – 2 val., savarankiško darbo – 3
val.).
Programa skirta technologijų mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Aktyvių mokymo metodų taikymas atnaujintose technologijų programose
2008-09-03 d. LR švietimo ir mokslo ministras patvirtino atnaujintas pradinio ir pagrindinio
ugdymo bendrąsias programas. Bendrųjų programų paskirtis – apibrėžti pradinio, pagrindinio ugdymo
turinį, siekiant ugdymo dermės, prieinamumo ir kokybės visose šalies mokyklose.
Ugdymo turinys Bendrosiose programose apibrėžiamas aprašant numatomus mokinių mokymo si
pasiekimus. Atnaujintos Bendrosios programos orientuoja į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių
kompetencijų ugdymą, ypač daug dėmesio kreipiant į mokymą mokytis, ugdymo individualizavimo
gilinimą, ugdymo turinio integralumo didinimą.
Programos tikslas – suteikti žinių apie technologijų pedagogo kompetencijų raišką ir pamokos
vadybos principus, formuoti planavimo įgūdžius, ugdyti gebėjimą taikyti šiuolaikines didaktines sistemas,
edukacines technologijas ir metodus, kurti mokiniams kūrybines užduot is.
Seminaro dalyviai sužinos apie technologijų ugdymo turinio kaitos svarbą ir programos
sudedamąsias dalis, technologijų dalyko vertinimo pasikeitimus, pamokos vadybą ir efektyvumą
lemiančius veiksnius, išanalizuos ilgalaikio, trumpalaikio, pamokos pla navimo pagal atnaujintą turinį
planų pavyzdžius. Praktinėje dalyje bus pateikta aktyvių darbo metodų mokymo planų pavyzdžiai.
Mokytojai patys kurs pagal pateiktį atskiroms amžiaus grupėms kūrybines užduotis, mokysis taikyti
konstruktyvistinius mokymo metod us, susipažins su praktinėmis idėjomis, skatinančiomis mokinių
kūrybiškumą.
Programos dalyviai išklausę teorinę dalį ir atlikę praktinius bei savarankiškus darbus patobulins
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 6 val. (teorinė dalis – 3 val., praktinė dalis – 2 val., refleksija – 1 val.).
Programa skirta technologijų mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
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PROGRAMOS DAILĖS MOKYTOJAMS
Dailės vadovėlio „Vaizdų pasaulyje“ V klasei komplekto taikymas sprendžiant atnaujintų Bendrųjų
programų uždavinius ir ugdymo turinio planavimo problemas
(Institucinio lygio programa )
Dailės vadovėlio „Vaizdų pasaulyje“ V klasei komplektas parengtas pagal bendrą serijos „Šok“
vadovėlių rengimo struktūrą, principus ir vieningus reikalavimus. Vadovėlių komplektas atitinka
atnaujintų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų Bendrąsias programas pradiniam ir pagrin diniam
ugdymui, patvirtintas ŠMM ministro 2008 -08-26, įsakymo Nr. ISAK-2433, (Žin., 2008, Nr. 99 -3848).
Rengiant vadovėlių komplektą atsižvelgta į pakitusias dailės dalyko Bendrosios programos kryptis,
struktūrą ir reikalavimus mokinių pasiekimams. Todėl a ktualu supažindinti dailės mokytojus su
Bendrąsias programas atitinkančiu atnaujintu ugdymo turiniu vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje „Vaizdų
pasaulyje“ ir jo planavimo būdais, kurie detalizuojami Mokytojo knygoje.
Seminaro metu numatoma pristat yti serijos „Šok“ vadovėlių komplektų ypatumus, ugdymo turinio
dermę su Bendrosiomis programomis, aptarti svarbiausius dailinio ugdymo tikslus ir uždavinius ir jų
įgyvendinimo būdus integruojant ugdymo turinį, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą bei
vertinant mokymosi pasiekimus.
Programos trukmė – 18 val. (teorinė dalis – 6 val., praktinė dalis – 6 val., savarankiško darbo – 6
val.).
Programos dalyviai išklausę teorinę dalį ir atlikę praktinius bei savarankiškus darbus patobulins
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo bei mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo profesinę
kompetenciją.
Programa skirta dailės mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Japonų tradicinės meno rūšys: SUMI -E (tapyba tušu) ir SHODO (kaligrafija)
(Institucinio lygio programa )
Visas japonų menas remiasi estetiniais principais, skirtais pajusti žmogaus ir gamtos harmon iją.
Gilindamasi į Tolimųjų Rytų kultūrą ir estetiką, filosofiją dailininkė Dalia Dokšaitė atranda nemažai panašumų
su senąja prigimtine baltų kultūra.
Sumi-e – tai monochrominė arba jai artima švelnių, vandeniu atskiestų spalvų tapyba ant ryžių
popieriaus arba šilko. Beveik prieš 2000 metų ši tapyba atsirado Kinijoje, o į Japoniją atkeliavo XIII – XIV
amžiuje. Ši japonų technika reikalauja subtilumo, preciziško tikslumo.
Pažintis su Tolimųjų Rytų kultūra, filosofija ir tradiciniais Japonijos menais ne tik praplės mokytojų
akiratį, bet ir suteiks galimybę kūrybiškai naujas žinias pritaikyti savo darbe.
Išklausę programos kursą, mokytojai įgis žinių ir supratimo apie Japonų tradicines meno rūšis, į valdys
sumi-e ir shodo teptuko ir tušo panaudojimo techniką, gebės ją taikyti dailės pamokose ir užsiėmimuose.
Savarankiško darbo metu taikant sumi -e ir shodo techniką sukurs tapybos ir kaligrafijos kūrinius,
kuriuos pristatys aptarime. Bus parengta seminaro dalyvių kūrybinių darbų ekspozicija.
Programos dalyviai išklausę teorinę dalį ir atlikę praktinius bei savarankiškus darbus patobulins
mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 18 val. (teorinė dalis – 2 val., praktinė dalis – 10 val., savarankiško darbo – 6
val.).
Programa skirta dailės mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Modernios architektūros pažinimo reikšmė dailės pamokose.
Šiuolaikinės architektūros tendencij os ir jos naujausi reiškiniai Kaune
(Institucinio lygio programa )
Programa aktuali ir reikalinga meninių užsiėmimų kokybei gerinti bei meninės raiškos
galimybėms dailės pamokose praplėsti. Bendrojo lavinimo mokyklų ir dailės būrelių pedagogams ji
suteikia gilesnes šiuolaikinės architektūros bei meno istorijos žinias ir kompozicijos pagrindus.
Seminare bus išsiaiškintos modernios užsienio architektūros vystymosi tendencijos, aptarta
dabartinės Lietuvos architektūros specifika ir pristatyta šiuolaikinės Kauno miesto architektūros situacija,
pateiktas šiuolaikinės architektūros įvertinimas, supažindinta su naujausios architektūros medžiagomis,
technologijomis, komponavimo principais.
Atlikus savarankiškus darbus mokytojai gebės naudotis architektūrine me džiaga dėstant dailės
discipliną bei perteikiant dailės istorijos ir meninio kūrinio komponavimo pagrindus.
Programos dalyviai išklausę teorinę dalį ir atlikę praktinius bei savarankiškus darbus patobulins
mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenci ją.
Programos trukmė – 18 val. (teorinė dalis – 6 val., praktinė dalis – 6 val., savarankiško darbo – 6
val.).
Programos dalyviai – dailės mokytojai.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Postmodernizmo teorija ir praktika. Kūrybinė raiška dailės pamokose
(Institucinio lygio programa )
Programa aktuali ir reikalinga meninių užsiėmimų kokybei gerinti bei men inės raiškos
galimybėms dailės pamokose praplėsti. Ji moko ir padeda bendrojo lavinimo mokyklų bei dailės būrelių
pedagogams lavinti vaikų saviraišką, formuoja konceptualesnį mąstymo lauką, suteikia gilesnių
šiuolaikinių meno istorijos žinių, skatina origi nalius kūrybinius sprendimus. Taip pat praplečia dailės
pamokose naudojamų medžiagų, formų bei technikų skalę.
Programos tikslas – supažindinti dailės mokytojus su postmodernizmo teorijomis ir praktikomis,
šio meno etapo diktuojamais šiuolaikiniais darbo metodais ir jų taikymo galimybėmis dailės pamokose.
Seminare bus pristatyta postmodernizmo krypčių raida XX a. pabaigoje užsienio bei Lietuvos
mene, aptartos postmodernistinių kūrinių vaikų dailės pamokose galimybės, apžvelgti mokinių
postmodernistiniai kūriniai, pateikti postmodernistinio charakterio mokinių darbų vertinimo kriterijai.
Atlikus savarankiškus darbus mokytojai gebės naudotis originaliomis postmodernistinėmis idėjomis bei
formomis, dėstant dailės discipliną ir perteikiant kūrinio komponavi mo bei meninio pagrindimo
sprendimus.
Programos dalyviai išklausę teorinę dalį ir atlikę praktinius bei savarankiškus darbus mokymo(si)
proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 18 val. (teorinė dalis – 6 val., praktinė dalis – 6 val., savarankiško darbo – 6
val.).
Programos dalyviai – dailės mokytojai.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Grafinio dizaino programos taikymas sprendžia nt mokymosi pasirinkimo galimybių
didinimo uždavinius ir vidurinio ugd ymo turinio planavimo problemas
(Institucinio lygio programa )
Rengiant grafinio dizaino programą atsižvelgta į dailės dalyko Bendrosios programos kryptis,
struktūrą ir reikalavimus mo kinių pasiekimams, į mokinių galimybes rinktis mokyklinį dailės egzaminą.
Todėl aktualu supažindinti dailės mokytojus su grafinio dizaino programos struktūra bei pristatyti
metodines rekomendacijas, analizuojančias programos praktinio realizavimo būdus.
Seminaro metu numatoma pristatyti nacionalinio projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo
galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“ tikslus ir uždavinius, įgyvendinimo patirtį , aptarti
svarbiausius meninio ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų įgyvendinimo būdus integruojant ugdymo turinį,
diferencijuojant ir individualizuojant mokymą bei vertinant mokymosi pasiekimus.
Seminaro metu mokytojai atliks ugdymo proceso planavimo užduočių, aiškinsis, kaip galima savo
pamokose taikyti programą.
Programos dalyviai išklausę teorinę dalį ir atlikę praktinius bei savarankiškus darbus patobulins
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 18 val. (teorija – 8 val., skiriant namų užduotis ir 6 val. savarankiško darbo,
individualios konsultacijos nuotoliniu būdu bei 4 val. atsiskaitymui už namų darbus).
Programa skirta dailės mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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PROGRAMOS MUZIKOS MOKYTOJAMS

IKT panaudojimas muzikiniame ugdyme.
Kompiuterinė programa SIBELIUS 5 pradedantiesiems
(Institucinio lygio programa )
IKT integravimas į ugdymą – aktualus muzikos mokytojams, norintiems dir bti kūrybiškai ir
įdomiai. Muzikos mokytojai dar per mažai turi patirties ir informacijos apie kompiuterinių technologijų
panaudojimą muzikos mokyme, todėl svarbu mokytojus supažindinti su natografine programa Sibelius 5,
jos valdymu, pagrindinių komandų i r įvesčių galimybėmis bei pritaikymu įvairiapusiam, kryptingam ir
tikslingam pedagoginio darbo palengvinimui.
Išklausę programos kursą mokytojai įgis žinių, supratimo ir praktinės patirties taikyti kompiuterinės
programos Sibelius 5 teikiamus privalumus.
Pabaigus programą mokytojai patobulins informacinių technologijų naudojimo profesinę
kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 4 val., praktinė dalis – 8 val., savarankiško darbo
– 6 val.).
Programa skirta muzikos mokytojams, turin tiems kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir
siekiantiems tobulinti mokymo( -osi) procesą.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
________________________________ _______________
Kompiuterinių technologijų panaudojimas muzikinio ugdymo turinyje
(Institucinio lygio programa)
Patvirtintos atnaujintos Bendrosios programos įpareigoja visus mokytojus į ugdymo turinį žvelgti
naujai ir šiuolaikiškai. Kompiuterinės technologijos nūdienos mokykloje – nepamainoma pažinimo,
kūrybos bei galimybių sritis. Tačiau muzikos mokytojai dar per mažai turi patirties ir informacijos apie
kompiuterinių technologijų panaudojimą muzikos mokyme.
Išklausę programos kursą mokytojai įgis žinių darbui su integruota muzikos technologijų
programa, susipažins su kompiuterinių technologijų galimybėmis, kompiuterinėmis programomis ir jų
taikymu muzikinėje ugdomojoje veikloje, išsiaiškins muzikos pamokos turinio turtinimo, panaudojant
kompiuterines technologijas, būdus, formuosis gebėjimą kūrybiškai panaudoti ugdymo procese.
Atlikę savarankiškus darbus, mokytojai įgis pamokos rengimo, naudojant informacines
technologijas, praktinės patirties.
Pabaigus programą mokytojai p atobulins informacinių technologijų naudojimo profesinę
kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 6 val., praktinė dalis – 6 val., savarankiško darbo
– 6 val.).
Programa skirta muzikos mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Instrumentinio muzikavimo pamokos efektyvinimo galimybės
(Institucinio lygio programa )
Šių dienų gyvenimas verčia keisti darbo formas ir priemones. No rėdami pritraukti, sudominti ir
išlaikyti natūralų mokinių poreikį muzikavimui, turime ieškoti naujų darbo metodų, aktyvinančių
ugdytinių mąstymą, vaizduotę, kūrybiškumą. Viena iš galimybių – pasitelkus emociogeninių vaizdinių
metodą (EVM) skatinti mokinių mąstymą ir jungti jį su muzikine raiška, t.y. instrumentiniu muzikavimu.
Metodas puikiai jungiamas su menų integracija, šiuolaikinių technologijų panaudojimo galimybėmis,
projektinio darbo formomis. Tokia veikla efektyviai pritaikoma tiek individualaus mo kymo, tiek grupinio,
projektinio darbo procese.
Programos tikslas – atskleisti instrumento pamokų tobulinimo galimybes, taikant emociogeninių
vaizdinių metodą, skirtą muzikiniam ugdymui efektyvinti, mokinių muzikiniam mąstymui, suvokimui,
kūrybinei raiškai skatinti
Išklausę programos kursą, mokytojai išsiaiškins emociogeninių vaizdinių metodologijos teorinį
pagrindimą, atliks praktines užduotis metodui išmokti, aptars menų ir šiuolaikinių technologijų
integracinius ryšius, bei jų taikymą instrumentinio muzikavimo mokyme, susipažins su atliktais meniniais
projektais, eksperimentine programa ir metodine medžiaga.
Su programos dalyviais bus surengta praktinė studija ir jos metu bus parengta metodinė priemonė.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 4 val., praktinė dalis – 8 val., savarankiško darbo
– 6 val.).
Programa skirta muzikos mokytojams, būrelių vadovams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Pučiamųjų instrumentų atlikėjų muzikavimo scenoje
ypatumai ir technologijų analizė
Plečiantis informacijos sraut ui, atrandama vis naujų techninių instrumentų valdymo galimybių.
Įvairių pasaulio atlikėjų pateikiama tam tikrų muzikos kūrinių interpretacija įneša korektyvas ir į mūsų
muzikos, meno mokyklose, konservatrijose atliekamų kūrinių atlikimą. Todėl lektorių pa teikta analizė
apie einamojo pedagoginio repertuaro interpretavimą labai aktuali ir būtina muzikos pedagogams.
Seminare mokytojai išanalizuos ir palygins atskirų Lietuvos regionų pučiamųjų instrumentų
specialybės moksleivių pasirengimo lygį, išsiaiškins privalomo pedagoginio repertuaro atlikimo ir
interpretavimo būdus, teiks rekomendacijas metodikos ir kūrinių interpretacijos klausimais.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 8 valandos (teorinė dalis – 2 val., praktinė dalis – 6 val.).
Programa skirta muzikos, meno mokyklų, konservatorijų pučiamųjų instrumentų mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Mokymosi motyvacijos skatinimas muzikos pamokoje
Ši programa aktuali muzikos mokyklų mokytojams, kurie turės galimybę įgyti daugiau žinių apie
mokymosi griežti styginiais instrumentais motyvacijos skatinimą, siekiant sudomin ti jaunesniojo amžiaus
vaikus bei paauglius ir tikslingai nukreipti juos į muzikos pasaulį. Ypač tai aktualu tik pradedantiems
mokytojo darbą. Ši tema buvo pasiūlyta Kauno miesto muzikos mokyklų stygininkų metodinėje grupėje.
Šią programą gali rinktis visi mokytojai, dirbantys muzikos mokyklose, mokantys vaiką griežti ne tik
styginiais instrumentais – mokymosi motyvacijos skatinimas yra svarbus visų dalykų mokytojams.
Seminare mokytojai aptars paauglių amžiaus tarpsnių psichologinius ypatumus, analizuos
tradicinius ir netradicinius mokymo/si motyvacijos skatinimo būdus, išsiaiškins mokymosi motyvacijos
skatinimo būdus remiantis S.M.Šalmano mokymo metodika.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins mokinių motyvavimo ir paramos jiems profesinę
kompetenciją.
Programos trukmė – 8 valandos (teorinė dalis – 5 val., praktinė dalis – 3 val.).
Programa skirta muzikos mokyklų styginių instrumentų ir kitų specialybių mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Šiuolaikinių kompozitorių fortepijoninių kūrinių repertuaras muzikos mokykloms, kūrinių
interpretavimo galimybės ir įvairovė
Fortepijono pedagogikoje nuolat tobulinamas ugdymo turinys reikalauja kuo įdomesnio,
patrauklesnio, mokinių poreikius tenkinančio repertuaro. Naujausia šiuolaikinių kompozitorių kūryba nėra
plačiai paplitusi, todėl mokytojams bendradarbiaujant ir siekiama ku o plačiau paskleisti naujus, mažai
žinomus fortepijoninius kūrinius. Programoje bus atliekama ir analizuojama per 40 naujausių opusų.
Programos tikslas – padėti fortepijono mokytojams tinkamai parinkti mokymo ir mokymosi
medžiagą, kuri būtų prieinama ir nuosekliai taikoma įvairių poreikių mokiniams.
Išklausę programos kursą mokytojai įgis žinių apie mokinių sceninės kultūros ugdymą, analizuos
šiuolaikinių kompozitorių kūrybą ir mokinių atlikimo interpretacines galimybes, išsiaiškins muzikinės
atminties lavinimo, klausos ugdymo, dėmesio sutelkimo ir jo kontrolės esant scenoje problemas.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymosi proceso valymo profesinę kompetenciją .
Programos apimtis – 6 kontaktinės darbo valandos (teorinė dalis – 2 val., praktinė dalis – 4 val.).
Programa skirta muzikos mokyklų fortepijono mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Manualinės dirigavimo technikos ir
muzikos vaikams interpretavimo aktualijos
Dirigavimo technika tėra muzikinės kalbos išraiškos priemonė, tačiau tam, kad būtų galima
sėkmingai spręsti muzikines – menines užduotis, būtina įvaldyti šią priemonę. O tam, kad būtų galima
padėti moksleiviui, reikia tiksliai žinoti šios priemonės elementus, jų tarpusavio priklausomybę ir puikiai
ją išmanyti. Dirigavimo technikos teorinės bazės tyrimai vyko ir vyksta nuolat, tačiau ligi šiol nėra
vieningos terminologijos, esminės sampratos pateikiamos gana įvairiai .
Chorų vadovams ir mokytojams, mokantiems dirigavimo, aktualu nuolatos tobulinti žinias
dirigavimo technikos srityje, orientuotis pasaulio dirigavimo mokyklų gausoje, mokėti pasirinkti tinkamą
dirigavimo mokymo metodiką bei sugebėti pasinaudoti ja diriguo jant chorui.
Seminare mokytojai susipažins su choro dirigavimo naujovėmis, išnagrinės problemas, išsiaiškins
dirigavimo mokymo muzikos ir meno mokyklose ypatumus, analizuos manualinės dirigavimo technikos
lavinimo ankstyvajame mokymo etape galimybes.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 2 val., praktinė dalis – 4 val.).
Programa skirta muzikos mokytojams, vaikų ir moksleivių chorų vadovams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Šiuolaikiniai dainavimo mokymo metodikos principai
Išklausę programos kursą m okytojai įgis šiuolaikinio mokslo žinių apie žmogaus balsą, balsų
klasifikaciją, balso aparatą, jo sandarą ir funkcionavimą, aptars paauglių balsų ypatumus, mutacijos
periodą, vaikų ir moksleivių balsų lavinimo būdus, analizuos šiuo metu pasaulyje priimtus ir taikomus
dainavimo mokymo metodikos principus, išsiaiškins jų panaudojimo galimybes.
Seminare, praktiškai dirbant su moksleiviais ir seminaro klausytojais, bus parodyta, kaip taikyti
šiuolaikinę dainavimo mokymo metodiką, interpretuojant įvairių epoch ų vokalinius kūrinius.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 3 val., praktinė dalis – 3 val.).
Programa skirta muzikos mokyklų dainavimo mokytojams, be ndrojo lavinimo mokyklų muzikos
mokytojams, vaikų ir moksleivių chorų vadovams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Pasiruošimas Lietuvos stygininkų kon kursams
Programos rengėjai organizavo meistriškumo kursus, kuriuos vedė LMTA doc. U.Jagėlaitė,
LMTA doc. I.Armonaitė, Nacionalinės M.K.Čiurlionio meno mokyklos mokytoja A.Dvarionaitė .
Ši testinė programa, kurią ves LMTA lektorė Rusnė Mataitytė, padės styginių instrumentų
pedagogams parengti mokinius įvairiems Lietuvos stygininkų konkursams, festivaliams, nagrinės
konkursinio repertuaro metodines ir technologines problemas bei padės praktiškai jas išspręsti, didins
mokinių sceninę ištvermę ir patirtį.
Programos įgyvendinimas bus realizuojamas jungiant darbą klasėje, savarankišką mokinių darbą
namuose, koncertinę praktiką.
Atlikę praktinius darbus, mokytojai gebės geriau analizuoti ir tikslingai intepretuoti repertuarą bei
parengti mokinius Lietuvos st ygininkų konkursams.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 1 val., praktinė dalis – 5 val.).
Programa skirta muzikos, meno mokyklų ir gimnazijų smuiko mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Sonata da camera
Styginių instrumentų repertuare kamer inės sonatos yra mažai nagrinėjama atskira sritis.
Pastaraisiais metais Kauno miesto ir apskrities styginių instrumentų mokytojai rengė barokinės muzikos,
t.y. barokinių sonatų, koncertų ir mažesnės apimties kūrinių interpretacijos kursus. Tai tęstinė prog rama –
šiame seminare norima pažvelgti į kamerinės muzikos repertuarą plačiau ir įtraukti šiuos kursus į bendrą
meistriškumo kursų programą.
Klausytojai analizuos styginių instrumentų virtuozinio ir kamerinio repertuaro
interpretacijos skirtumus, apiben drins įvairių laikotarpių kamerinės muzikos reikšmę kito styginių
instrumentų repertuaro kontekste, nagrinės barokinių sonatų, romantizmo epochos, taip pat XX -XI a.
kamerinių sonatų atlikimo principus.
Seminare klausytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 2 val,. praktinė dalis – 4 val.).
Programa skirta styginių instrumentų mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Klasikinės sonatos (sonatinos) interpretacijos ypatumai
Dėl vykstančių edukacinių procesų visuomenė atsinaujina ir tobulėja. Mokykla tampa nuolatine
kaitos bei naujovių diegėja, o mokytojas yra pagrindinis šio proceso iniciatorius. Galimybė keistis
įgytomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis turėtų būti siejama ne tik su abstrakčiu dalyko žinojimu, bet ir
su autentiška asmenybės gyvenimo bei profesinių atradimų patirtimi.
Programa praplės muzikos mokyklų fo rtepijono mokytojų akiratį metodikos ir kūrinių interpretacijos
srityje, ypač daug dėmesio skiriant klasikinės muzikos puoselėjimui, pagilins s uvokimą apie klasikinės
sonatos (sonatinos) stilistiką, interpretacijos ypatumus.
Ši programa padės skleisti mu zikos mokyklų mokytojų kūrybinę raišką šalies kultūriniame
gyvenime, aktyvins šalies muzikos mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, išlaikant klasikinės muzikos
atlikimo tradiciją.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę k ompetenciją.
Programos trukmė – 8 valandos (teorinė dalis – 3 val., praktinė dalis – 5 val.).
Programa skirta muzikos ir meno mokyklų fortepijono mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________

Saviraiškos ir improvizacinių įgūdžių formavimas
Įvairių formaliojo, neformaliojo ugdymo sričių mokytojams dirbant su vaikais, jaunimu svarbu
panaudoti jų poreikį išreikšti save ir pasirinkti tinkamus darbo metodus, ugdant mokinių muzikalumą ir
kūrybiškumą.
Programos tikslas – išanalizuoti būdus kaip aktyvinti prigimtinį vaiko kūrybiškumą, muzikalumą,
ugdyti emocingą ir kūrybišką, norinčią ir gebančią prasming ai dalyvauti meninėje veikloje, asmenybę.
Išklausę programos kursą, mokytojai išsiaiškins kūrybiškumo ugdymo galimybes ir būdus
meninėje veikloje, įvertins individualių moksleivių savybių įtaką mokant improvizuoti, išanalizuos realiai
susiklosčiusių bei sąmoningai sukurtų situacijų, skatinančių savarankiškai domėtis menine veikla,
panaudojimą.
Pabaigus programą mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 2 val., praktinė – 4 val.).
Programa skirta meninio ugdymo dalykų mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Solfedžiuokime linksmai
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Solfedžio mokymas – silpniausia muzikos pamokos grandis ir dažnai nemėgstama mokinių ir
mokytojų. Tačiau Lietuvoje praktikuojamų solfedžio dėstymo metodikų įvairovė leidžia kiekvienam
muzikos mokytojui pasirinkti prieinamą solfedžio dėstymo būdą, kuris leis ir mokytojui ir mokin iams
motyvuotai siekti užsibrėžtų tikslų. Įvairių solfedžio dėstymo metodikų kaupimas ir analizavimas –
tiesioginis moksleivių kelias į muzikinio rašto pažinimą. Intonacinei klausai lavinti naudojamas
dainavimo su fonogramomis metodas. Ypač svarbus solfedž io grandyje ne inercinis intonacijos ugdymo
(mechaniškai dainuojant pratimus), o emocinis pradas.
Programos tikslas – atskleisti solfedžio mokymo(si) galimybes, supažindinant mokytojus su
aktyvinančiais, skatinančiais mokymosi motyvaciją metodais.
Mokytojai susipažins su R.Navickienės parengta mokymo priemone – solfedžio pratybomis
„Solfedžiuokime linksmai“ bei fonogramomis intonacinei klausai lavinti, analizuos įvairius solfedžio
mokymo bei mokymosi motyvaciją skatinančius metodus , išsirinks sau priimtiną metodą, kurį taikys
muzikos pamokose, mokysis praktiškai pritaikyti kūrybines intonavimo ir ritmavimo užduotis muzikos
klausymui.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją .
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 2 val., praktinė dalis – 4 val.).
Programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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PROGRAMOS ŽMOGAUS SAUGOS MOKYTOJAMS

Formalaus ugdymo ir neformalaus švietimo darna
ugdant vaikų saugos kompetencijas
(Institucinio lygio programa )
Vaiko saugumo sąvoką sudaro keletas komponentų. Tai sveikata, sveika mityba, saugus eismas,
civilinė sauga, priešgaisrinė sauga, emocinė sauga. Visos šios dalys turi derėti tarpusavyje, nes yra
vienodai svarbios. Kaip rodo praktika, realiame gyvenime pasigendama dermės tarp formaliojo ugdymo ir
neformaliojo švietimo.
Programos tikslas – supažindinti mokytojus su vaikų sveikatos ir saugumo problemomis
formaliajame ugdyme bei neformaliajame švietime, įgyti praktinės patirties organizuojant saugaus elgesio
pamokas, renginius.
Išklausę programos kursą, mokytojai susipažins su vaikų sveikatos ir saugumo probl emomis
formaliajame ugdyme bei neformaliajame švietime, gebės numatyti bei atpažinti grėsmes ir taikyti
žinomus saugaus elgesio modelius, išsiugdys aktyvią asmens poziciją kuriant saugesnę ir sveikesnę
aplinką.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 18 auditorinio darbo valandų (teorinė dalis – 5 val., praktinė dalis – 7 val.,
savarankiško darbo – 6 val.).
Programa skirta žmogaus saugos, pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokyto jams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Žmogaus saugos ugdymo turinio informacinių technologijų pagrindu kūrimas ir
diegimas 5-8 klasėse
(Institucinio lygio programa )
Informacinių technologijų mokiniai mokomi jau nuo penktos klasės. Todėl atsirado palankesnės
sąlygos taikyti informacines – kompiuterines technologijas kitų dalykų pamokose.
Programos tikslas – plėtoti žmogaus saugos mokytojų kompetenciją naudoti pamokose MKP,
NMK bei mokomuosius filmus, tobulinant turimus kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
Šio seminaro metu bus praktiškai parodyta, kaip mokytojai gali kūrybingai panaudoti 5 -8 klasių žmogaus
saugos pamokose MKP ir NMK, remdamiesi savo ir mokinių jau turimais kompiuterinio raštingumo
įgūdžiais; atskleisti informacinių technologijų ir žmogaus saugos integracines galimybes planuojant ir
realizuojant ugdymo turinį, efektyviai naudojant mokomuo sius filmus.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins informacinių technologijų naudojimo profesinę
kompetenciją.
Programos trukmė – 18 valandų (teorinė dalis – 4 val., praktinė dalis – 8 val., savarankiško darbo
– 6 val.)
Programa skirta žmogaus saugos mo kytojams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS
Moksleivių turistinių rengininių gamtoje organizavimo metodika
Mokyklų turistų, skautų būrelių vadovai, klasių vadovai, rengdami savo ugdytinių išvykas į gamtą,
stokoja teorinių ir praktinių žinių, kaip geriau organizuoti turistinį renginį. Ne visi pedagogai yra
susipažinę su „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu“, reglamen tuojančiu turizmo renginių
organizavimą, vykdymą ir juose dalyvaujančių vaikų saugumą. Be to, būtinas turizmo renginių įvairovės
pristatymas, papildomai suteikiant gamtosauginių žinių. Reikalingi ir praktiniai mokymai, kaip
organizuoti judriuosius žaidimus prie laužo.
Programos tikslas – supažindinti su moksleivių turistinių renginių gamtoje organizavimo
metodika.
Išklausę programos kursą, mokytojai išsiaiškins „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašą “,
išanalizuos turistinių žygių organizavimo metod iką, aptars stovyklavimo gamtoje taisykles, su sipažins su
turistinių varžybų rūšimis, išmoks judriųjų žaidimų, formuosis gebėjimą organizuoti moksleivių
turistinius renginius gamtoje.
Pabaigus programą mokytojai patobulins specialiąją neformalaus švietim o kompetenciją.
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 4 val., praktinė dalis – 2 val.).
Programa skirta turistų, skautų būrelių vadovams, klasių vadov ams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
_______________________________________________
Vaikų auklėjimo papročiai ir
šiandienos vaikų ugdymo problemų sprendimo metodai
Vaikui šeimos samprata neatsiejama nuo gimtinės – vietos, iš kurios jis save kildina, kurioje
formuojasi ir įsišaknija jo „aš" santykyje su bendruomeniniu tapatumu. Vaiko ryšys su gimtine reiškia ne tik
gimtuosius namus ir jų aplinką, bet ir santykius su šios aplinkos žmonėmis – tėvais, artimaisiais, kaimynais,
draugais. Tuo grindžiamas vaiko pirminis gimtinės pažinimas – gimtinės pajauta, kurią mokykla gilina ir
plečia. Vaikų auklėjimas tautinės kultūros pažinimu daro poveikį šeimai, praradusiai etnines šaknis,
tradicijas, padeda ieškoti būdų, kaip atstatyti pažeistą šeimos ir ta utos ryšį.
Ugdymo procese plečiasi istorinio, gamtinio, kultūrinio, gimtinės pažinimo ribos, apimdamos vis
platesnį arealą – tėviškę, gimtąjį kraštą, tėvynę. Ugdoma meilė ir pagarba savo gimtinei, perauganti į meilę
tėvynei, jos kultūrai, tradicijoms, ža dina vaikų patriotinius jausmus, kurie tolesnėse ugdymo pakopose
padeda išsiugdyti etninės ir pilietinės savimonės pradmenis.
Programos tikslas – suteikti mokytojams žinių apie senųjų vaikų auklėjimo papročių įtaką
sprendžiant šiandienos vaikų ugdymo pro blemas, formuoti gebėjimą jausti pusiausvyrą tarp vaikų
ugdymo tradicijų ir naujovių, teisingai vertinti modernius ugdymo metodus.
Išklausę programos kursą mokytojai susipažins su tradicinio vaikų auklėjimo pagrindais ir
ugdytinomis vertybinėmis nuostato mis, aptars paskatinimo ir bausmių sistemą, dirbant su jaunesniojo
amžiaus vaikais ir taikant šiuolaikinio auklėjimo nuostatas, išanalizuos tradicinių ugdymo formų derinimo
su inovacinėmis priemonėmis metodus, įgis gebėjimą diegti ugdymo naujoves pedagogin ėje veikloje,
atsižvelgiant į tradicijose susiformavusią auklėjimo patirtį.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins bendrakultūrinę ir mokymo(si) proceso valdymo
profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 8 valandos (teorinė dalis – 4 val., praktinė dalis – 4 val.).
Programos klausytojai – įvairių dalykų, neformaliojo švietimo mokytojai, klasių vadovai.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Tradicinių papročių puoselėjimas ir jų panaudojimas neformaliojo ugdymo veikloje
Rengiantis pasitikti Lietuvos vardo tūkstantmečio, Kauno savivaldos 600 metų jubiliejus, ypač
svarbu ugdyti etnokultūros gebėjimus. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi renginių metu apžvelgus
lietuvių etninės kultūros, kaip europinės vertybės, puoselėjimo galimybes mokyklose, paaiškėjo, kad
mokytojams dėl šaltinių gausos sunku atsirinkti reikalingiausią, patikimą, šių dienų asmens poreikius
atspindinčią informaciją apie etninę kultūrą .
Programos tikslas – padėti mokytojui sudaryti renginio programą, scenarijų, remiantis etninės
kultūros pagrindais ir integruojant šias programas į ugdymo turinį.
Mokytojai patobulins gebėjimą organizuoti ir vykdyti renginius, sudaryti renginio program ą,
scenarijų, remiantis etninės kultūros pagrindais ir integruojant šias programas į ugdymo turinį įtraukti į
renginius liaudies žaidimus, ratelius, dainas, kurių išmoks seminaro metu.
Pabaigus programą, mokytojai patobulins bendrakultūrinę ir mokymo(si) proceso valdymo
profesinę kompetenciją.
Programos trukmė – 6 valandos (teorinė dalis – 3 val., praktinė dalis – 3 val.).
Programa skirta neformaliojo švietimo mokytojams, 5 -8 klasių vadovams.
Programos koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
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EDUKACINĖS IŠVYKOS

Inkliuzinis ugdymas Danijoje. Švietimo institucijų gerosios patirties svarba Lietuvai
(Programa, vykdoma ne Lietuvos Respublikos teritori joje)
Lietuvos pedagogams pravartu ne tik gilintis į ES švietimo strateginius dokumentus, bet ir
praktiškai susipažinti su Europos valstybių švietimo pasiekimais, pedagogų praktine veikla. Tokia pažintis
įtakotų mokytojų profesinių bei bendrakultūrinės kompetencijų plėtrą, o esant rezultatų sklaidai ir visos
Lietuvos mokytojų sėkmingos veiklos pokyčius, ugdant mokinius, turinčius įvairias negalias. Šios
programos tikslas – išanalizuoti Danijos švietimo institucijų inkliuzinio ugdymo gerąją patirtį bei
įsivertinti savo turimas žinias, gebėjimus bei nuostatas šioje srityje. D anijos patirtis, sukurta ugdymo
sistema ugdant mokinius , turinčius įvairias negalias, pripažįstama kaip itin vertinga tarptautiniu mastu.
Programos privalumo aspektas – jos teikiama galimybė susipažinti su Danijos švietimo ir ugdymo
institucijų gerąja patirtimi dirbant su neįgaliaisiais. Danijos švietimo ir ugdymo institucijos specializuojasi
specialiojo ugdymo, komunikacijos ir pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo srityse. Akcentuotina tai, kad
švietimo ir ugdymo institucijų darbuotojų sukauptos žinios ir patirtis yra tiesiogiai susiję su programos
dalyvių poreikių tenkinimu. Institucijos vienija socialinius darbuotojus, specialiuosius pedagogus bei
konsultantus, teikiančius visapusišką techninę, metodinę ir psichologinę pagalbą. Jose konsultuojami
specialiųjų poreikių vaikai, jų tėvai, mokytojai bei suaugę neįgalieji. Čia įrengtos specializuotos
mokomosios klasės, yra daug metodin ių priemonių, skirtų neįgaliųjų ugdymo poreikiams tenkint i.
Programos metu bus stebimos įvairios veiklos bei analizuojami gerosios patirties pavyzdžiai:
psichologų darbas, neįgaliųjų integracijos galimybės bendrojo lavinimo mokyklose, darbas
konsultaciniuose centruose, taip pat metodinės priemonės, kuriomis nau dojasi Danijos pedagogai.
Veiklos, metodinės priemonės analizuojamos bei vertinamos panaudoji mo Lietuvoje kontekste. Bus
užmegzti dalykiniai ryšiai tarp Danijos ir Lietuvos mokytojų, kurie ateityje leis aktyviau dalyvauti
tarptautiniuose bendradarbiavimo t inkluose.
Programos rezultatas - pažangios Danijos patirties, dirbant su neįgaliaisiais, skleidimas Lietuvos
pedagogams. Patobulinta pedagogų kompetencija leis neįgaliems mokiniams gauti kokybiškesnes
paslaugas bei sėkmingiau integruotis į visuomenę. Siekiant įrodyti programos metu dalyvių įgyta s
kompetencijas, bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Programos trukmė - 5 dienos, 30 akad. val.
Programos dalyviai – bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų
mokytojai, specialūs pedagogai, socialiniai pedagogai, psichologai.
Programos koordinatorė – Inga Pupalaigienė, tel. (8-37) 32 42 11, el.p. projektai@kpkc.lt

CLIL metodo principu taikymas ugdymo turini o projektavimui
(Programa, vykdoma ne Lietuvos Respublikos teritorijoje )
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Multikultūrine tampanti Europa iš šiandienos Europos Sąjungos piliečių reikalauja naujų įgūdžių
bei gebėjimų, tarp kurių vienas iš svarbiausiųjų – gebėjimas bendrauti keliomis užsie nio kalbomis.
Lietuvos valstybinėje švietimo strategijoje (2003) nurodoma, jog siekiant, kad visi vidurinio ugdymo
(brandos) programą baigę mokiniai galėtų bendrauti dviem užsienio kalbomis, būtina sustiprinti užsienio
kalbų mokymąsi bendrojo lavinimo moky klose.
Vienas pažangiausias užsienio kalbų mokymosi metodas, diegiamas įvairių pakopų Europos Sąjungos
ugdymo įstaigose pastaraisiais metais – CLIL metodas.
Šiandieninėje Europoje Vokietija yra sukaupusi daugiausiai šio metodo taikymo patirties bendrojo
lavinimo srityje. Šios programos metu Lietuvos pedagogai dalyvaus teoriniuose seminaruose Vokietijoje
apie CLIL metodų principų taikymą projektuojant ugdymo turinį. Pedagogai stebės, kaip tokios pamokos
yra planuojamos, vedamos, pamatys su kokiomis problemo mis susiduria pedagogai, taikydami CLIL
metodą. Programoje numatomas savarankiškas darbas, kurio metu pedagogai patys bandys parengti
ugdymo turinio projektų pavyzdžius pagal CLIL metodą.
Bus patobulintos dalyko turinio planavimo ir mokytojo profesinė bei komunikacinė ir informacijos
valdymo kompetencijos, kas sudarys prielaidas diegti CLIL metodą Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose. Tai padės gerinti moksleivių užsienio kalbų mokėjimą (kas yra ypatingai svarbu Lietuvai
įgyvendinant Lietuvos švietimo stra tegiją), nedidinat mokinių mokymosi krūvio.
Programos trukmė - 5 dienos, 30 akad. val.
Programos dalyviai – bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų
mokytojai, specialūs pedagogai, socialiniai pedagogai, psichologai.
Programos koordinatorė – Birutė Pukelienė, tel. (8-37) 32 39 41, el.p. rfz.kaunas@takas.lt

ATESTACIJA
118

Vadovų atestacija
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo nr. ISAK -1521 "Dėl valstybinių
(išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo 2009-01-16-ISAK-95(1).doc
1. LR švietimo ir moksloministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. ISAK -1521 "Dėl valstybinių
(išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų tvirtinimo"
2. LR Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d įsakymas Nr. ISAK -55 "Dėl mokyklos vadovo
kompetencijos aprašo patvirtinimo"
3. LR Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. ISAK -2436 "Dėl švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr.ISAK -1521 „Dėl valstybinių (išs kyrus aukštųjų ir
aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių
vedėjų atestacijos nuostatų tvirtinimo
pakeitimo"
4. LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės16 d. įsakymas Nr. ISAK -944 "Dėl švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr.ISAK-1521 „Dėl valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų)
ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų paqvaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų
atestacijos nuostatų tvirtinimo pakeitimo"
5. LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. vasario 22 d.įsakymas Nr. ISAK -318 "Dėl informacinių
komunikacinių technologijųkursų mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą
organizuojantiems skyrių vedėjams organizavimo tvarkos ir turinio aprašo patvirtinimo"
6. LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. IS AK-943 "Dėl švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 22 D. įsakymo NR. ISAK -2615 „Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų užsienio kalbų žinių ir gebėjimų lygio vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
7. LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. ISAK - 2615 "Dėl mokyklų
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojanči ų skyrių vedėjų užsienio kalbų žinių ir gebėjimų
lygio
vertinimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo"
8. LR švietimo ir mokslo ministr2005 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-2106 "Dėl mokytojų, mokyklų
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos"
patvirtinimo"
9. LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d.įsakymas Nr. ISAK-2165 "Dėl mokyklų vadovų,
jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo programos "Mokyklos vadybos
pagrindai"
Mokytojų atestacija
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Mokytojų atestacijos nuostatai, patvirtinti ŠMM ministro 2008 -11-24 įsakymu Nr. ISAK-3216.
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo nr. ISAK -3216 "Dėl mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų (išskyr us psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2009-01-16-ISAK-94(1).doc
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK -3216 "Dėl mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 200902-17-ISAK-308(1).doc

Metodinės rekomendacijos mokytojo veiklai vertinti
http://www.pprc.lt/MetodineVeikla/Metodines_rekomendacijos.pdf
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ATESTACINIAI RENGINIAI

VADOVAMS

VADOVUS, pageidaujančius atestuotis pirmą kartą, registruojame į programas:
1. „Mokyklos vadybos pagrindai“ (200 val.). A.Makūnienė, tel. 32 41 57, 32 40 43, el.p.
metodinis@kpkc.lt
2. „Lietuvių kalbos kultūra“ (22 val.). V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, el.p.
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
3. „Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“
technologinę dalį“. V.Kažemėkienė, tel. 32 42 11, el. p. info@kpkc.lt
4. „Kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“ . V.Kažemėkienė, tel. 32 42 11, el. p.
info@kpkc.lt
MOKYTOJAMS


MOKYTOJUS, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotus mokytojus, kurie pretenduos įgyti
aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, registruojame į „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą“ (60 val.). V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt



MOKYTOJUS, pageidaujančius atestuosis pirmą kartą registruojame į atestacinį renginį
„Lietuvių kalbos kultūra“ (22 val.). V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, el.p.
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt



„Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“
technologinę dalį“. V.Kažemėkienė, tel. 32 42 11, el. p. info@kpkc.lt



„Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“ . V.Kažemėkienė, tel. 32 42
11, el. p. info@kpkc.lt
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005-03-17 įsakymu
Nr. ISAK-456

PEDAGOGINIŲ-PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAS
1. Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (toliau – kursas) skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir
dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso.
2. Kurso tikslas – sudaryti sąlygas asmenims įgyti pedagoginių -psichologinių žinių.
3. Kurso planas:
Teorinių
Savarankiško
Eil.
Iš
Atsiskaitymo
Dalyko pavadinimas
valandų
darbo valandų
Nr.
viso
forma
skaičius
skaičius
1
Pedagogikos pagrindai
28
12
40 Egzaminas
2
Pedagoginė psichologija
28
12
40 Egzaminas
Didaktika (atitinkamai pirminio
profesinio mokymo profesijos
3
28
12
40 Egzaminas
mokytojams arba neformaliojo vaikų
švietimo mokytojams)
4. Kurso trukmė – 120 valandų.
5. Baigusiesiems kursą išduodamas pažymėjimas.
6. Įrašas pažymėjime:
(vardas ir pavardė)

išklausė Pedagoginio-psichologinio žinių kurso programą ir įgijo bazinių pedagoginių -psichologinių žinių
bei supratimą apie pedagogikos ir psichologijos mokslo žinių taikymo pedagoginėje praktikoje galimybes.

KOMPLEKSINIS SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS
122

TEORIJOS IR METODIKOS ŽINIŲ KURSA S
(Nacionalinio lygio programa)

Vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialisų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi nistro, 2008 m. lapkričio 24 d. į sakymu Nr. ISAK3216, 15.4 punktu kompleksinius socialinė s pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, turi išklausyti socialiniai pedagogai (asmenys, nurodyti
Nuostatų 7 ir 8 punktuose), neturintys socialinio pedagogo ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijų .

Eil.
Nr.
1
2
3

Programos turinys
Socialinės pedagogikos ir
psichologijos pagrindai
Socialinio ugdymo metodika
Socialinio konsultavimo teorija ir
praktika

Teorinių, praktikos ir
darbo grupėse valandų
skaičius

Savarankiško
darbo valandų
skaičius

Iš viso

28

12

40

28

12

40

28

12

40

1. Kursų trukmė – 120 akad. val. Iš jų: 36 akad. val. – teorija, 48 akad. val. – praktika ir darbas
grupėse, 36 akad. val. – savarankiškas darbas.
2. Programos registracijos Nr. 301090611536 , programa akredituota 2009-03-25.
3. Baigusiesiems kursą išduodamas pažymėjimas.
4. Įrašas pažymėjime: išklausė programą KOMPLEKSINIS SOCIALINĖ S
PEDAGOGIKOS TEORIJOS IR METODIKOS Ž INIŲ KURSAS,
įgijo/patobulino socialinio pedagogo bendrąsias ir profesines kompetencijas.
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